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In Appreciation 

Emeritus Professor Dr. Somseen Chanawangsa, Fellow of the Royal 

Society of Thailand, remarked that he saw the benefit of my Dhamma 

book entitled ถ�าสูงอายุเป�น ก็น�าเป�นผู�สูงอายุ [thɑ̂ɑ sǔuŋ ɑɑyú pen kɔ̂ nɑ̂ɑ 

pen phûu sǔuŋ ɑɑyú], and that he, therefore, thought of translating it 

into English to publicize and expand the benefit thereof even more 

widely. He had hoped to publish it as a Dhamma gift on the occasion of 

the National Elderly Day of 2018. 

Now he has informed that the rendering has been completed, the 

title of the English translation being If you know how to be elderly, then it 

is worth being an elder, with the content laid out in bilingual format. This 

was with the concerted effort of Associate Professor Dr. Wipah 

Chanawangsa, who provided her editorial assistance throughout. 

Within this time period of year falls the Songkran Festival, with 

Songkran Day as the National Elderly Day. The translator and a number 

of faithful Buddhists have agreed in unison to publish this bilingualized 

volume as a Dhamma gift on the occasion of this year’s National Elderly 

Day as wished. 

I would like to express my appreciation to Dr. Somseen 

Chanawangsa, who has faith in the Dhamma and who has continuously 

cultivated the paths to accomplishment over a long period of time in 

propagating the Dhamma and promoting academic affairs, as evidenced 

from the successively increasing number of English-language Dhamma 

books he has helped bring into existence, including this latest volume. 

My thanks also go to Dr. Wipah Chanawangsa and those who have 

contributed, with their shared faith, to this meritorious act of Dhamma 

donation in bringing the promulgation of the Dhamma and promotion of 

academic affairs to fruition as aimed for. 



ขอกุศลกิจที่ไดBบําเพ็ญ จงเป$นปVจจัยหนุนนําความงอกงามแพร:หลาย
แห:งสัมมาทัศนะ เพ่ิมพูนสัมมาปฏิบัติ ทําใหBเกิดความแผ:ขยายแห:งธรรม เพ่ือ
ประโยชน�ทางการศึกษา และความเจริญงอกงามแห:งจิตใจและปVญญา อันจะ
นํามาซึ่งประโยชน�สุขที่แทBจริงและย่ังยืนแก:ประชาชน และขอใหBกุศลจริยาท่ี
ร:วมกันบําเพ็ญน้ี จงสัมฤทธ์ิผลใหBทุกท:านพรBอมท้ังญาติมิตร เจริญดBวยจตุรพิธ
พรชัย และใหBพหูชนกBาวไปในสัมมาปฏิปทา ที่จะนํามาซึ่งธรรมไพบูลย�สืบ
ต:อไป 
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May this meritorious task thus undertaken be a factor to support 

the growth and dissemination of the proper view and to enhance the 

right practice, thereby engendering the spread and expansion of the 

Dhamma, for educational benefits and the prosperous cultivation of 

mind and wisdom, which will bring about the genuine and sustainable 

welfare and happiness of the populace. May this meritorious act thus 

jointly performed be accomplished, culminating in all the parties 

concerned and their relatives and friends thriving with the four boons of 

life, as well as making the multitude of people progress in the proper 

path leading to the full development of the Dhamma for years to come. 

 

Somdet Phra Buddhaghosacharya (Payutto) 

April 6, 2018 
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ถ้าสงูอายเุป็น กน่็าเป็นผูส้งูอาย ุ

วัฒนธรรมนับถือผู�สูงอายุ มาเป�น “สังคมผู�สูงอายุ” 

ในสังคมน้ัน เป$นธรรมดาสืบกันมาว:า คนท่ีเกิดก:อน มีอายุมากกว:า ก็
ไดBเรียนรูBมาก:อน คนท่ีเกิดทีหลัง ยังไม:รูBอะไร ก็ไดBเรียนรูBจากคนรุ:นก:อนน้ัน 

ลูกเรียนรูBจากพ:อแม: นBองๆ ก็รับรูBจากพ่ีๆ โดยทั่วไป คนรุ:นหลังจึงรับฟVง 

คอยฟVง หรือถึงกับเช่ือฟVง นับถือคนรุ:นก:อนกว:าตน ดังท่ีคนไทยเรียกคนรุ:น
ก:อนอย:างนับถือว:าผูBอาวุโส 

ย่ิงเป$นคนมีอายุมาก สูงอายุ เป$นคนรุ:นก:อนกว:าหลายรุ:น จนแก: จน
เฒ:า ก็ย่ิงไดBรับความนับถือ เช่ือถือ หรือเคารพ จนเป$นวัฒนธรรมของชาติ 

ของสังคม 

พรBอมกันน้ัน ก็มีหลักมีคําสอนดBานคุณธรรมจริยธรรมเขBามาหนุน 

เพ่ือใหBผูBอาวุโส และผูBสูงอายุท้ังหลาย ประพฤติตัวดํารงตนใหBสมควรแก:
การท่ีจะไดBความยอมรับหรือเคารพนับถือว:าเป$นผูBหลักผูBใหญ: 

ตามท่ีว:ามาน้ัน ผูBสูงอายุไดBเป$นผูBหลักผูBใหญ:มีความสําคัญข้ึนมาโดย
วิถีของการยอมรับทางวัฒนธรรม แต:เวลาน้ี สังคมไดBเจริญหรือเกิดมีความ
เปล่ียนแปลงเป$นไปจนมีสภาพท่ีเรียกว:าเป$นสังคมผูBสูงอายุ เน่ืองจากมี
อัตราส:วนประชากรผูBสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึนจนกลายเป$นประชากรกลุ:มกBอนใหญ: 

เป$นธรรมดาว:า คนส:วนมากหรือคนจํานวนใหญ:มีลักษณะอาการ
อย:างไร มีคุณภาพแค:ไหน ก็จะเป$นส:วนสําคัญท่ีปรุงแต:งสภาพของสังคม 

  



 

 

If you know how to be elderly, then it is worth being an elder 

 

A culture of respecting elders has become “a society of the elderly” 

In society, it has traditionally been quite normal that those who 

are born earlier, being older, will get to learn first. Those who are born 

later, not yet knowing anything, will get to learn from their predecessors. 

Children learn from their parents and younger siblings acquire know-

ledge from their older siblings. Generally speaking, therefore, those who 

are born later will listen to, give heed to, or even obey and respect 

people of older generations than their own, as the Thais would 

respectfully refer to those of the previous generations as their seniors. 

The more people are aged or advanced in age, belonging to a few 

generations earlier up to a very ripe old age, the more they are 

accorded respect, trust, or reverence to the extent that this has become 

a culture of the nation or of society. 

At the same time, there are moral and ethical principles and 

teachings coming to support so that seniors and elders can conduct 

themselves befitting the recognition or reverence and respect they will 

receive as doyens [of society]. 

As said earlier, the elderly have become doyens of society, with 

their importance arising through the course of cultural recognition. 

These days, however, society has progressed or undergone a change to 

the extent that it is dubbed a society of the elderly, due to the 

increasing proportion of elders so that they have become a large portion 

of the population. 

It is normal that what characteristics and manners the majority or 

great number of people possess and how much quality they have will 

contribute significantly to conditioning the state of that society. 



๒ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

เม่ือเป$นเช:นน้ัน ความสําคัญของผูBสูงอายุท่ีมีมาเดิมตามวัฒนธรรม
ประเพณี ก็จะกลายเป$นความสําคัญตามสภาพความเป$นจริง โดยท่ีว:า
ความเป$นไปของสังคม เช:น ความเจริญหรือความเส่ือม ความดีงามหรือ
ความโทรมทราม ตลอดจนความสุขใสม่ันคงหรือความอ:อนแอบอบสลาย
ของสังคม จะข้ึนต:อสภาพของผูBสูงอายุเป$นปVจจัยอันใหญ: 

เหมือนบอกว:า แต:น้ีต:อไป ผูBสูงอายุจะตBองเป$นหลักใหBแก:สังคมดBวย
ความสํานึก โดยรูBตัว และอย:างเต็มตัว มิใช:เป$นแค:ในทีอย:างท่ีเป$นมา 

 

ผู�สูงอายุ ก็คือพ�อแก�แม�เฒ�า จะเอาเร่ียวแรงมาจากไหน 

มองในแง:หน่ึง เม่ือเป$นสังคมผูBสูงอายุ ก็คือเป$นสังคมของคนแก: 
ผูBเฒ:าผูBชรา ท่ีเส่ือมถอยกําลังวังชา จะหมดแรง ถึงตอนน้ีเหมือนกับว:า
ผูBสูงอายุจะตBองมาเจอเร่ืองยาก มีภาระหนักเพ่ิมข้ึน จะไปไหวหรือ? 

ไม:ใช:อย:างน้ัน ตรงขBาม เป$นเร่ืองของธรรมชาติท่ีเอื้ออยู:แลBว จึงไดB
เป$นวัฒนธรรมสืบกันมา คือโดยธรรมชาติน้ัน มนุษย�เป$นสัตว�ท่ีประเสริฐ
ดBวยการฝ̀กการเรียนรูBศึกษา ยิ่งเกิดอยู:นานมา ก็ยิ่งมีชีวิตท่ีไดBพัฒนามาก
ข้ึนๆ 

ในแง:ท่ีสําคัญ ผูBสูงอายุคือผูBไดBพัฒนามาจนมีวุฒิภาวะ ซ่ึงเป$นความ
เจริญแก:กลBาเติบใหญ: มากดBวยกําลังจิตใจและกําลังปVญญา ท่ีเป$นแกนกลาง
และเป$นตัวนําของการสรBางสรรค�พัฒนาอย:างแทBจริง 
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With that being the case, the importance of the elderly as has 

been recognized by way of culture and tradition will become factually 

significant in such a way that the course of society—whether it be its 

growth or decline, amelioration or deterioration, as well as bliss and 

security or feebleness and decay—will hinge upon the state of the 

elderly as a major contributing factor. 

It is as if to say that from now on elders would have to serve as 

the mainstay of society—conscientiously, knowingly, and fully, not just 

tacitly as ever before. 

 

Elders effectively being aged men and old women, 

where would their physical strength be summoned from? 

From one perspective, a society of the elderly is effectively one of 

old people, those advanced in age, whose vigor is deteriorating, on the 

brink of being exhausted. But it now looks as if they were to be con-

fronted with a formidable task, having an added heavy burden imposed 

upon them. Would it be possible for them to make it? 

This is, however, not so. On the contrary, it is a matter of nature 

that is inherently favorable so that it has become a culture handed 

down from generation to generation. That is, humans are, by nature, 

noble beings through training, learning, and studying. The longer they 

have been born and lived on, the more and more developed their lives 

will become. 

In a significant respect, elders are those who have been so 

developed as to have culminated in maturity, which is the growth, 

ripeness, and maturation, abundant with the strength of mind and power 

of wisdom that truly serve as the central core and leading agent of 

construction and development. 
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คราวน้ี ผูBสูงอายุซ่ึงเป$นผูBท่ีไดBพัฒนาชีวิตนําหนBามาในสังคม ก็จะทํา
ใหBวัฒนธรรมเป$นของจริงแทBเป$นเน้ือหาของสังคมไปเสียเลย โดยผูBสูงอายุ
จะเป$นหลักเป$นแกนนําของสังคมในการสรBางสรรค�ความถูกตBองดีงาม ความ
เจริญม่ันคงย่ังยืนอยู:ดีมีความเกษมสันติสุขท่ีรอกันมานาน ใหBเป$นจริงข้ึนมา
อย:างม่ันใจ ดังท่ีผูBสูงอายุมากคน ไดBเป$นผูBนําหรือเป$นผูBทําใหBแก:สังคมมาแลBว
มากมาย คราวน้ีก็ทําเพ่ิมทํายืดขยายต:อไปไดBอีก 

เป$นอันว:า ในสังคมมนุษย�ท่ีไดBเจริญพัฒนามาจนกลายเป$นสังคม
ผูBสูงอายุน้ี บัดน้ีถึงเวลาท่ีผูBสูงอายุจะตBองเป$นส:วนร:วมนํา ท่ีจะทําสังคมใหBมี
ความเจริญพัฒนาอย:างดีอย:างที่พึงหวังใหBไดB – นี่เป$นภาระที่สมกับภาวะ 

ควรจะทําไดB ไม:เกินกําลัง 

 

สูงอายุ ไม�ใช�ง�อนแง�นงอแง แต�เป�นหลักใหญ�แท�ท่ีม่ันคง 

ในสังคมท้ังหลายท่ัวไป มีวัฒนธรรมนับถือผูBสูงอายุ เป$นเร่ืองธรรมดา
อย:างท่ีว:าแลBว เน่ืองจากเป$นผูBท่ีไดBเรียนรูBมาก:อน มีประสบการณ�ท่ีจะบอก
จะสอนแก:คนรุ:นหลัง ท่ีเรียกว:าอนุชน และจากการเรียนรูBคือการศึกษา
น้ัน ย่ิงมีชีวิตอยู:นานไป คนสูงอายุข้ึน ก็ย่ิงดําเนินชีวิตไดBดีข้ึน มีจิตใจและ
ปVญญาท่ีเจริญพัฒนามากข้ึน แมBจะแก:เฒ:าชราลงไป ร:างกายจะถอยกําลัง
อ:อนแอลง แต:จิตใจและปVญญาก็เขBมแข็งอยู:ไดB จิตใจและปVญญาท่ีพัฒนาดี
แลBวน่ันแหละ คือคุณค:าท่ีแทBจริงของชีวิต 
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In turn, the elderly, whose lives have been precedently developed 

in society, will go so far as to render culture into a genuine entity 

altogether, making up society’s substance. In this endeavor, the elderly 

will be the mainstay or leading core of society in confidently rendering 

into reality the long-awaited righteousness, virtue, prosperity, stability, 

sustainability, well-being, safety, peace, and happiness, just as a large 

number of elders have served as leaders or contributed a great deal to 

society. They can now do more, extending and expanding what they 

have done even further. 

So, in a human society that has developed into one of the elderly, 

it is now time for them to participate in playing a leading role in trying to 

successfully make that society thrive and develop well in a desirable way. 

This is a burden befitting their status quo, which is something achievable, 

not beyond their capacity. 

 

Being elderly does not mean being decrepit and fussy, 

but serving as a secure, genuine, great mainstay of society 

In societies in general, it is normal, as said earlier, that there 

exists a culture of respecting elders. As they have got to learn first, they 

have experiences to relate and teach to people of subsequent 

generations, referred to as anujana “later-born ones”. From their 

learning, namely education, the longer they live on and the more elderly 

they become, the better they can lead their lives, and the more 

developed their mind and wisdom. Even though they become older, 

enervated, and weaker, their mind and wisdom are able to stay robust. 

It is their well-developed mind and wisdom that constitute the genuine 

value of their lives. 
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ดังน้ัน ผูBสูงอายุ ท่ีสูงธรรม สูงปVญญา จึงเป$นสมบัติสูงค:าของสังคม ท่ี
คนจะเคารพและเชิดชูบูชา อันจะนําประโยชน�มาใหBอย:างย่ังยืนหรือตลอดไป 

ท่ีว:า ใหBสูงอายุ มากับสูงธรรมสูงปVญญาน้ัน ท่ีจริง สูงธรรมคําเดียว ก็
คลุมหมด คือรวมท้ังปVญญาดBวย 

แต:เป$นธรรมดาในทางพระ ท:านถือปVญญาเป$นยอดธรรม จึงนิยมพูด
แยกออกมาใหBเด:นชัด ส:วนธรรมก็คลุมคุณธรรมความดีงามอ่ืนท้ังหมด ต้ังแต:
ทาน ศีล ต้ังแต:วินัย ความประพฤติดีงาม ชีวิตท่ีสะอาดสุจริต การอยู:ร:วม
สังคมอย:างเกื้อกูลก:อประโยชน� และคุณธรรมความดีงาม ต้ังแต:เมตตา 

กรุณา ตลอดจน วิริยะ สติ สมาธิ ความเขBมแข็งม่ันคง และความสุขสดช่ืน
ผ:องใสของจิตใจ 

ธรรม เป$นหลักของชีวิต และเป$นหลักของสังคม มีปVญญา จึงรูBหลัก 

บอกหลักไดB และใชBหลักเป$น ทําใหBมีความย่ิงใหญ:ท่ีแทBจริง ดังน้ัน ผู�สูงอายุ 

ท่ีสูงธรรมสูงป�ญญา จึงเป$นผู�หลัก ใหBแก:สังคม และเป$นผู�ใหญ� ท่ีจะบอกจะ
สอนจะช้ีแนะจะนําทางแก:สังคม เป$นผูBนําไดB สมกับท่ีเรียกว:าเป$นผูBหลัก
ผูBใหญ: 

เป$นอันว:า ผูBสูงอายุ ท่ีสูงธรรมสูงปVญญา ก็เป$นผูBหลักผูBใหญ:ไดBแน:นอน 
คําพระเรียกว:าเป$น “เถระ” แต:ชาวบBานคงรูBสึกว:าไม:ถนัด ก็อาจจะเรียกว:า 
“วุทธชน” หรือจะเรียกใหBยิ่งใหญ:เป$น “เชษฐบุรุษ” ก็ไดB 
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Therefore, those advanced in age who are also advanced in the 

Dhamma and advanced in wisdom are highly valuable assets of society, 

who will be revered, praised, and paid homage to, and who will bring 

about benefits sustainably or forever. 

As for the saying that “advanced in age” is to be accompanied by 

“advanced in the Dhamma,” and “advanced in wisdom,” in actual fact, 

however, the phrase “advanced in the Dhamma” alone is all-inclusive, 

i.e. encompassing wisdom as well. 

Nonetheless, it is normal in Buddhist terms to regard wisdom as 

the crown jewel of all the Dhamma tenets, so wisdom is usually singled 

out for conspicuity, whereas the term Dhamma here embraces all other 

sorts of merits and goodness, ranging from giving charitably and 

morality—beginning with discipline, good conduct, pure and impeccable 

life, and coexistence in a helpful and beneficial way—and merits and 

goodness—beginning with loving-kindness and compassion—all the way 

to energy, mindfulness, and concentration, to stalwartness and stead-

fastness, and happiness, refreshment, and radiance of the mind. 

DhammaDhammaDhammaDhamma is the mainstay of life and pillar of society, so it is only 

with wisdom that one can recognize this pillar, speak of it, and know how 

to apply it, which will bring into existence genuine greatness. Therefore, 

those elders who are advanced in the Dhamma and wisdom will serve as 

mainstays of society and doyens who will inform, teach, counsel, and 

guide society, thus being able to be its leaders befitting their desig-

nations as “mainstays” and “doyens” [of society]. 

So an elder advanced in the Dhamma and wisdom can definitely 

be a senior member of society. The religious term for this is thera “an 

elder; a senior,” but the layman will most probably not feel at home with 

this term. Instead, an elder might as well be called a vuddhajana “an 

elderly one,” or rather grandiosely called a jeṭṭhapurisa “a senior one.” 



๕ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

จะเป$นผูBหลักผูBใหญ: ก็ใหBมีความสูงธรรมสูงปVญญาไวBดังท่ีว:า มิฉะน้ัน
จะถูกคําเตือน หรือถูกท:านตําหนิไดBว:าเป$น “โมฆชิณณ�” แปลว:าคนแก:เปล:า 

น่ีว:าตามท่ีพระพุทธเจBาตรัสไวBเองว:า “บุคคลไม:ช่ือว:าเป$นเถระ/ผูBหลักผูBใหญ: 
ดBวยการท่ีศีรษะมีผมหงอก บุคคลน้ันมีวัยแก:หง:อม ก็เรียกไดBแค:ว:าเป$นคน
แก:เปล:า” (ขุ.ธ.๒๕/๒๙/๔๙) 
 

มีทางทําไว�ให�ดู ท่ีเขาจะได�เลือกเดินตาม 

ผูBสูงอายุน้ัน ดังท่ีว:าแลBว ไดBเรียนรูBมาก:อน มีประสบการณ�ท่ีไดBผ:าน
มาหรือสะสมไวB จึงเป$นประโยชน�อย:างง:ายๆ แก:คนผูBตามมา ท่ีเรียกว:าคน
รุ:นหลัง หรือเรียกใหBส้ันแค:ว:า อนุชน คนรุ:นหลังท่ีฉลาด ก็รูBจักเรียนรูBและใชB
ประโยชน�จากประสบการณ�ของคนรุ:นก:อน เป$นเหมือนการเรียนลัดอย:างหน่ึง 

อย:างนBอยคนรุ:นก:อน เฉพาะอย:างย่ิงท่ีสูงอายุ ซ่ึงผ:านประสบการณ�
มามากมายยาวนานน้ัน ก็เป$นคลังขBอมูลสําเร็จใหBแก:อนุชน แมBว:าในปVจจุบัน
ท่ีไอทีกBาวไกล คลังขBอมูลจะหาและเขBาถึงไดBง:ายอย:างรวดเร็ว ไม:ตBองพ่ึงพา
อาศัยตัวบุคคลมาก แต:คนท่ีฉลาดก็ยังจะไดBประโยชน�พิเศษ ของขBอมูล
เร่ืองราวจําเพาะคนจําเพาะท่ีและเร่ืองนามธรรมบางอย:างลึกลงไป จากตัว
บุคคล 
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To be a senior member of society, a person is to keep staying 

advanced in his Dhamma and wisdom, as said. Otherwise, he would be 

admonished or criticized for being a moghajiṇṇa, meaning “a vacuous 

elder.” This comment is in line with what the Buddha himself said thus: 

“A person is not called an elder because he is grey-haired. Being ripe in 

age, he can only be called old in vain” (Dh, 260). 

 

There are ways paved out there to be seen, 

which are for others to choose to follow 

As said earlier, elders have got to learn first and have expe-

riences they have gone through or built up. So they can be handily 

beneficial for their successors, so-called people of subsequent gener-

ations or briefly referred to as anujana. Those of later generations who 

are wise would get to know how to learn and make use of experiences 

of the earlier generations. This is like a shortcut to learning. 

At least, people of earlier generations, especially those elderly 

who have gone through vast experiences for a very long time, are 

effectively ready-made data storehouses for those of later generations. 

Despite the present-day far advanced information technology with 

easily and rapidly accessible data storehouses and without much 

reliance on human sources, wise people can still obtain special benefits 

of information or accounts about specific people and particular spots, 

and certain in-depth abstract topics from human sources. 
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ย่ิงกว:าน้ัน ผูBสูงอายุ ท่ีสูงธรรมสูงปVญญา ก็เป$นผูBหลักผูBใหญ:โดยมิใช:มี
เพียงขBอมูลและประสบการณ�หลากหลายเท:าน้ัน ยังมีความคิดนึก จินตนาการ 

กลวิธานในการใชBปVญญาแกBไขปVญหาและทําการสรBางสรรค�ต:างๆ และ
ปรีชาญาณแยกแยะแตกแง:มุมออกไป เรียกง:ายๆ ว:า เป$นขุมทรัพย�แห:ง
ปVญญา ซึ่งอนุชนท่ีฉลาด จะนํามาใชBสืบต:อสรBางสรรค�อริยธรรมของชีวิต 

และอารยธรรมของสังคม ใหBสัมฤทธิ์ผลแผ:ไพศาล และขยายไพบูลย�
ย่ิงข้ึนไป 

ท่ีสําคัญเป$นคุณประโยชน�เยี่ยมยอด ก็คือ ความสําเร็จ ผลสัมฤทธ์ิ 

การคBนพบ และงานสรBางสรรค�ท่ีเผล็ดประโยชน�เป$นประจักษ�แลBว ชีวิตท่ีดี
งามประเสริฐลํ้าเลิศ ตลอดจนการพัฒนาชีวิตของบุคคลท่ีบรรลุจุดหมาย
อันอุดม เขามีวิธีปฏิบัติ หรือทางดําเนินสู:ความสําเร็จ หรือใหBถึงจุดหมาย
น้ันๆ อย:างไร ก็มีไวBใหBเห็น ซึ่งคนรุ:นหลังจะเลือกนําไปใชBเอาไปปฏิบัติไดB 
เรียกว:ามี “ทิฏฐานุคติ” ท่ีจะเลือกดําเนิน เรียกกันง:ายๆ ว:า เป$นแบบอย:าง 

 

ไม�แก�เกินเรียน แถมได�เรียนเร่ืองยอดประโยชน� 

คนไทยมีคําชาวบBานพูดไดBง:ายๆ สบายๆ ว:า “ไม:แก:เกินเรียน” เป$น
คําเตือนใจท่ีดี เขBากับหลักที่พระสอนไวBว:า คนเราน้ีตBองเรียนตBองศึกษา 

จนกว:าจะเป$นพระอรหันต� จึงเป$นอเสขะ คือ มีคุณสมบัติน้ันๆ เป$นอย:าง
น้ัน ทําไดBอย:างน้ันเป$นปกติแลBว จึงไม:ตBองฝ̀กใหBเป$นใหBทําไดBอย:างน้ันอีก 

แต:ถBายังไม:เป$นอเสขะ ถึงจะบวชมานานเกิน ๑๐๐ พรรษา ก็ยังตBองเรียน
ตBองศึกษา 
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Moreover, those elders advanced in the Dhamma and wisdom are 

senior members of society that possess not only varied information and 

experiences, but also conceptions, imaginations, and mechanisms in 

using wisdom to solve problems and engage in constructive activities, as 

well as penetrative knowledge for discernment and further diversification 

of perspectives. These can simply be referred to as “treasuries of wisdom,” 

which wise people of later generations will be able to make use of in 

perpetuating and creating the noble qualities of life and civilization of 

society, to bring them to fruition far and wide and ever more expansively. 

Significant and superbly beneficial are the successes, achieve-

ments, discoveries, and constructive works that have manifestly pro-

duced benefits, the virtuous, noble, and exalted lives, as well as the life 

development of those who have accomplished their ideal goals. The 

ways and means to their successes or to the accomplishment of their 

particular goals are there to be seen, for people of later generations to 

choose to apply or implement, which is referred to as there being 

diṭṭhānugati for them to opt to follow or, simply put, serving as their 

role models. 

 

One not only is not too old to learn, 

but also gets to learn what is of the utmost benefit 

There is a simple, casual saying of the layman among the Thais 

that “One is not too old to learn.” This serves as a good admonition, and 

is consonant with the Buddha’s teaching that humans are supposed to 

undergo learning and training until they become arahants. Only then 

will they become asekha or those needing no more training, i.e. having 

such and such qualities or being this and doing that until it comes as 

second nature so that no more training is needed to be this or to do that. 

However, if one is not yet an asekha, even if having been ordained for 

over 100 years, one still needs to undergo learning and training. 
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ชีวิตจึงคู:กับการศึกษา ทําชีวิตใหBเป$นการศึกษา ท่ีว:า ศึกษา คือ
เรียนรูBเรียนทํา ฝ̀กใหBการเป$นการทําอย:างน้ันไดBกลายเป$นชีวิตของเราเอง 

ดังน้ัน เม่ือยังมีชีวิตอยู: ก็ตBองเรียนตBองฝ̀กตัวเร่ือยไป และถBารูBจักฝ̀ก รูBจัก
เรียน ฝ̀กเป$น เรียนเป$น ก็จะมีความสุขจากการฝ̀กจากการเรียนน่ันแหละ 

คหบดีท:านหน่ึง กับภรรยาคู:ชีวิตของท:าน ใกลBชิดพระพุทธเจBา และรัก
พระพุทธเจBามาก อยู:มา ท:านชรามากข้ึน วันหน่ึง เม่ือมาเฝaาพระพุทธเจBา 

ไดBกราบทูลว:า ท:านแก:เฒ:าแลBว ร:างกายก็ปKวยกระเสาะกระแสะ เจ็บออดๆ 

แอดๆ ไม:มีโอกาสท่ีจะมาเฝaาพระพุทธเจBาและเหล:าพระภิกษุผูBเป$นท่ีเจริญ
ใจไดBอย:างสมํ่าเสมอ จึงขอใหBพระพุทธเจBาตรัสสอนประทานพระโอวาท
แก:ท:าน 

ลําพังความแก:เฒ:าก็ทําใหBร:างกายอ:อนแอ ติดขัด มีความยากลําบาก
อยู:แลBว จึงเรียกว:าเป$นโรคอย:างหน่ึง คือโรคชรา แลBวทีน้ี พอโรคชรามา 

โรคต:างๆ อีกมากมายหลายอย:าง ก็มักเขBามาซํ้าเติมหนักลงไปอีก 

พระพุทธเจBาประทานพระโอวาทส้ันๆ มีความตอนสําคัญใหBท:าน
ศึกษาว:า ถึงแมBกายของเราจะปKวย แต:ใจเราจะไม:ปKวยไปดBวย 

ท่ีท:านว:าใหBศึกษาน้ัน มิใช:แค:ใหBคอยนึกไวB หรือใหBหม่ันเตือนสติบอก
ตัวเองว:า “ถึงกายจะปKวย แต:ใจไม:ปKวย” อะไรทํานองน้ีเท:าน้ัน อันน้ันเป$น

ข้ันตBน หม่ันนึกหม่ันบอกตัวเองไวB เอาส้ันๆ ว:า “กายป9วย แต�ใจไม�ป9วย” 

น่ีข้ันตBน แต:ในข้ันเอาจริง ท่ีว:าศึกษาน้ัน หมายถึงฝ̀กจิตพัฒนาใจของเรา 

จนกลายเป$นจิตใจท่ีสบายตลอดเวลา ไม:ปKวยเลย 
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Life, therefore, goes hand in hand with education and is to be 

turned into education, by which is meant learning something or learning 

to do something, training oneself so that being this and doing that have 

become one’s own life. Therefore, while still alive, one has to learn and 

train oneself continuously. And if one knows how to train oneself or 

knows how to learn, or is conversant with training and learning, one will 

take pleasure in that very process of training and learning.  

A certain urban merchant and his wife and life-partner were close 

to the Buddha and greatly admired him. As time passed by, they grew 

older. One day, while having an audience with the Buddha, they told 

him that now that they were old, physically pestered by ailments and 

constantly plagued by minor illnesses, they would not be able to pay a 

regular visit to him and the monks, all of whom it was delightful for 

them to see, and therefore requested him for an exhortation.  

Old age alone is already enervating, hampering, and causing 

trouble, and so it is dubbed a kind of disease, namely “old-age disease.” 

Now with the advent of this old-age disease also comes a great variety 

of illnesses that further aggravate it. 

The Buddha gave a short exhortation with one important 

message for them to study thus: “Even though your body is ill, your 

mind will not be also ill.” 

What the Buddha meant by “for them to study” is not merely for 

them to keep bearing in mind or reminding themselves thus: “Even 

though the body is ill, the mind will not be also ill,” or something to that 

effect. That would be the preliminary stage: constantly thinking and tell-

ing oneself in brief thus: “Though the body is ill, the mind is not to be ill.” 

This is just the first stage, but in the stage in which it is taken seriously, 

by studying is meant training one’s mind, developing it to the extent that 

it stays at ease all the time, absolutely without any illness whatsoever. 
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ใจท่ีสบาย หรือจิตที่ไม:ปKวย ดูไดBจากอาการหรือภาวะจิตท่ีเป$นผล

ของการพัฒนาจิตใจ เรียกว:า ธรรมสร�างสมาธิ ซ่ึงเกิดตามกันมา ๕ อย:าง คือ 

๑. ปราโมทย� ความร:าเริง สดใส ช่ืนใจ เบิกบาน 

๒. ปติ ความปลาบปล้ืม อ่ิมใจ 

๓. ป�สสัทธิ ความผ:อนคลาย เรียบร่ืน สงบเย็นกายใจ ไม:เครียด 

ขBอปVสสัทธิน้ี เป$นภาวะท่ีโยงระหว:างกายกับใจ คือ ถBาเกิดความเครียด 

ก็จะเครียดท้ังกายและใจ เป$นการดําเนินชีวิตผิด ถBาเครียดบ:อย ก็มีหวังแก:
เร็วแน:ๆ แต:ถBาเกิดปVสสัทธิ ก็จะมีความผ:อนคลายท้ังกายและใจ เหมือนไดB
พักผ:อนอยู:ตลอดเวลา 

๔. สุข ความฉํ่าช่ืนร่ืนใจ เป$นภาวะท่ีใจคล:องโล:งโปร:งสบาย ไม:มี
อะไรกดดันบีบค้ัน พอมีความสุข ใจไม:ตBองด้ิน ไม:กระวนกระวาย ไม:ฟุaงซ:าน 

ไม:กระวนกระวาย ก็เปbดโอกาสใหBจิตเป$นสมาธิ 

๕. สมาธิ ภาวะท่ีจิตม่ันแน:ว อยู:ตัว เขBาท่ี ไม:มีอะไรรบกวนไดB จะคิด 

จะพิจารณา จะทําอะไร ใจก็อยู:กับเร่ืองน้ัน ไม:ฟุaงซ:าน ไม:วอกแวกหว่ันไหว 

ใจใส สงบ มีกําลัง อยู:กับส่ิงท่ีตBองการไดBตามตBองการ 

๕ ขBอน้ี ตรวจสอบตัวเองไดB อย:างนBอยขBอแรกคือ ปราโมทย� สดช่ืน 

ร:าเริง เบิกบานใจ ขอใหBมีเป$นพ้ืนใจไวBเลย จะไดBเขBาหลักท่ีตรัสว:า “ตโต 

ปาโมชฺชพหุโล ทุกฺขสฺสนฺตํ กริสฺสติ” (แต:น้ันเธอผูBมากดBวยปราโมทย� จักทํา
ทุกข�ใหBหมดส้ินไป, ขุ.ธ.๒๕/๓๕/๖๖) 
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A mind at ease or a mind without any illness can be observed 

from the manner or state of mind resulting from mind development—

the so-called Dhamma tenets productive of concentration. There are five 

of them, which occur successively, as follows: 

1. Pāmojja: cheerfulness, brightness of mind, jubilation, and 

lightheartedness; 

2. Pīti: rapture, satiation; 

3. Passaddhi: relaxation, evenness and smoothness of mind, 

physical and mental calmness without tension. 

Passaddhi is the state connecting body and mind. That is, if 

tension arises, both body and mind will become tensed, which is the 

wrong way of leading one’s life. If one often becomes tensed, one is 

destined to age quickly. By contrast, if there is passaddhi, there will be 

relaxation of both body and mind, just like being at rest all the time. 

4. Sukha: the state of having a refreshed and smooth mind, the 

state of a mind that is fluent, uncluttered, relieved, and comfortable, 

without any pressure or stress. Once happy, the mind is free from 

struggle, without anxiety or restlessness. Being without anxiety, in turn, 

allows the mind to concentrate. 

5. Samādhi: the state of a mind that is firm, steady, settled, in 

place, and imperturbable. Whatever one thinks, ponders, or does, the mind 

will stay put on it, without restlessness, waver, or agitation. The mind is 

clear, calm, energetic, remaining focused on whatever it wants as desired. 

These five Dhamma tenets are subject to inspection by oneself. 

At least the first item, namely pāmojja—the state of a mind that is 

refreshed, cheerful, and blooming with joy—should be ingrained in the 

mind. This is to be in accord with the Buddha’s saying thus: tato 

pāmojjabahulo dukkhassantaṁ karissati (From then on, he who is amply 

endowed with cheerfulness will do away with suffering, Dh, 376.). 
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สูตรพระพรหม สร�างโลก 

ในสังคมไทยถือกันมาว:า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ท่ีเรียกว:า
พรหมวิหารน้ัน เป$นธรรมของผูBใหญ: 

ท่ีจริง “ผูBใหญ:” หรือ “ผูBเป$นใหญ:” ในท่ีนี้ คือพระพรหม ซึ่ง
หมายถึงคนน่ีเอง ท่ีจะตBอง (พัฒนาตัวเองใหB) มีจิตใจยิ่งใหญ: ใจประเสริฐ 

เหมือนเป$นหรือแทนพระพรหม ท่ีเป$นผูBสรBางสรรค�อภิบาลโลก 

“พรหมวิหาร” จึงมีความหมายท่ีเป$นสาระว:า มนุษย�ทุกคนน่ีแหละ 

ตBองมีธรรม ๔ ขBอน้ี เพ่ือทําหนBาท่ีอย:างพระพรหม ท่ีรับผิดชอบในการ
สรBางสรรค�และดูแลดํารงรักษาโลกคือสังคมน้ีไวBใหBดี ทุกคนจึงตBองมี เมตตา 

กรุณา มุทิตา อุเบกขา ดBวยกันท้ังน้ัน และใหBครบทุกขBอ 

แต:เม่ือในสังคมไทย พวกเราน้ีถือกันมาว:า พรหมวิหารเป$นธรรมของ
ผูBใหญ: ซึ่งโดยท่ัวไปก็คือผูBสูงอายุ เวลาน้ี เรามาเป$นสังคมผูBสูงอายุ ก็มอง
ความหมายในเชิงความรับผิดชอบเสียเลยว:า ผูBสูงอายุจะตBองมีหรือประพฤติ
พรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขาน้ัน อย:างเป$นผูBนํา ใหBเป$น
แบบอย:างแก:คนท้ังหลายในสังคมน้ี ในการท่ีจะสรBางสรรค�โลกอภิบาลสังคม 

เม่ือตกลงตามน้ี บรรดาผูBสูงอายุจะตBองศึกษา เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา น้ัน ใหBเป$นคุณสมบัติประจําใจ เป$นเน้ือเป$นตัวแห:งชีวิตของตน 

เม่ือกี้ ไดBพูดไปแลBวถึง ธรรมสรBางสมาธิ ๕ ขBอ (ปราโมทย�–ปXติ–
ปVสสัทธิ–สุข–สมาธิ) น่ันเป$นดBานของความรับผิดชอบต:อชีวิตของตนเอง  
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The Brahma formula for constructing the world 

In Thai society, it has traditionally been held that  loving-kindness, 

compassion, sympathetic joy, and equanimity—the so-called sublime 

abidings—are Dhamma tenets for a senior or great one. 

In fact, by “a senior or great one” or “a lord” in this context is 

meant Brahma (or sublime being), which effectively refers to a human 

who must (develop himself so as to) possess a great or noble mind, as if 

to become or supersede Brahma, the creator and protector of the world. 

By brahmavihāra [“sublime abidings”], therefore, is essentially 

meant that all humans must possess these four qualities to do their 

duties like Brahma, presumably responsible for constructing the world 

or society and maintaining it in a good state. Everybody must then have 

all the four qualities of mettā, karuṇā, muditā, and upekkhā. 

However, since in Thai society we have traditionally held that the 

sublime abidings are Dhamma tenets for senior members of society, 

who are generally elders, and at present our society has come to be one 

of the elderly, we should look at the meaning [of brahmavihāra] 

thoroughly in light of their responsibility such that elders must possess 

or practice the four sublime abidings—namely: mettā, karuṇā, muditā, 

and upekkhā—in their capacity of leaders, to serve as role models for 

other people in society in constructing the world and protecting society.  

With this being agreed upon, all elders must internalize mettā, 

karuṇā, muditā, and upekkhā, making them substances of their own lives. 

A moment ago, the notion of Dhamma tenets productive of 

concentration (cheerfulness, rapture, relaxation, happiness, and con-

centration) was dealt with. That has to do with responsibility for an 

individual’s own life. 
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แต:คราวน้ี พรหมวิหาร ๔ (เมตตา–กรุณา–มุทิตา–อุเบกขา) น่ีเป$น
คุณสมบัติท่ีสรBางความพรBอมในดBานของความรับผิดชอบต:อสังคม (สรBาง
ความพรBอม ยังไม:ใช:ปฏิบัติการ) 

ตBองยํ้าไวBก:อนว:า พรหมวิหาร ๔ (เมตตา–กรุณา–มุทิตา–อุเบกขา) 
น้ี เป$นธรรมในระบบองค�รวมและดุลยภาพ ตBองใชBใหBครบ และสมดุล 

มิฉะน้ันจะผิดพลาดเสียหาย 

ผู�สูงอายุ ในฐานะท่ีน�าจะเป�นผู�หลักผู�ใหญ� พึงศึกษาในเร่ืองน้ีอย�าง
น�อยแค�ง�ายๆ ว�า 

๓ ข�อแรก (เมตตา–กรุณา–มุทิตา) เป$นความรับผิดชอบต:อเพ่ือน
มนุษย�ผูBร:วมสังคม โดยมีความรูBสึกท่ีดีงามต:อเขา ต:อทุกคน 

๑ ข�อท�าย (อุเบกขา) เป$นความรับผิดชอบต:อธรรม (กฎกติกาสังคม 
+ กฎธรรมชาติ) ซ่ึงควบคุมรักษาคนและสังคมอีกช้ันหน่ึง โดยมีความตรง
ตามความรูB–ปVญญา 

ตุลา–สมดุล–เท่ียงธรรม: ในกรณีท่ีถBาใชB ๓ ขBอแรก ไม:ว:าขBอใด จะ
ขัด–ละเมิด–เสียหายต:อธรรม ตBองใหBคนรับผิดชอบต:อธรรม ตBองรักษาธรรม โดย 

– หยุด ๓ ข�อแรก (เมตตา–กรุณา–มุทิตา) และ 

– เข�าอยู�ในข�อ ๔ สุดท�าย (อุเบกขา) 
เม่ือรูBหลักการน้ีแลBว ก็ดูความหมายของพรหมวิหาร ๔ น้ัน ดังน้ี 

๑. เมตตา ความรัก ไมตรี มีใจเป$นมิตร อยากใหBเขาอยู:ดี มีความสุข     
(เกิดจากฉันทะท่ีอยากใหBเขาดีงามมีความสุข, ใชBในสถานการณ�
ท่ีเขาอยู:เป$นปกติ) 
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But this time around, the four sublime abidings (mettā, karuṇā, 

muditā, and upekkhā) are qualities for preparing a person in terms of his 

social responsibility (just getting him ready, not yet in operating mode). 

It must first be emphasized that the four sublime abidings 

(loving-kindness, compassion, sympathetic joy, and equanimity) are 

Dhamma tenets in a system of holism and equilibrium, with the entire 

set to be employed in a balanced way; otherwise it would be erroneous 

and damaging. 

The elderly in their worthy capacity as senior members of society 

should study this topic at least simply in the following respects: 

The first three qualities (loving-kindness, compassion, and sym-

pathetic joy) are meant for being responsible for fellow humans sharing 

the same society. This can be achieved by having fond feelings towards 

them, and towards all people. 

The last quality (equanimity) is meant for being responsible for 

the Dhamma (social laws and regulations + natural laws) which in turn 

controls and protects individuals and society. This can be achieved by 

being true to knowledge and wisdom. 

Scales, balance, fairness: in cases where the first three items, no 

matter which, would be in conflict with, violate, or damage the Dhamma, 

one must let the person in question be responsible for the Dhamma 

himself, and must uphold the Dhamma by 

– suspending the first three items (mettā, karuṇā, muditā) and 

– entering into the last item (upekkhā). 

When this principle is realized, we should now take a look at the 

meaning of the four sublime abidings as follows: 

1. Mettā (loving-kindness): love, friendliness, having a kindly 

mind, wishing others to live well in happiness (arising from the 

zeal in wishing others to attain goodness and be happy; to be 

used in a situation where they live normal lives). 
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๒. กรุณา ความมีใจหว่ันไหวไปกับทุกข�ของเขา อยากช:วยใหBเขาพBน
จากทุกข� (เกิดจากฉันทะที่อยากใหBเขากลับมีความสุข, ใชBใน
สถานการณ�ท่ีเขาตกตํ่า เดือดรBอน) 

๓. มุทิตา ความพลอยยินดีในความสุขสําเร็จของเขา อยากใหBเขา
เจริญดีย่ิงข้ึน (เกิดจากฉันทะท่ีอยากใหBเขาสุขดีงามสูงข้ึน, ใชBใน
สถานการณ�ท่ีเขาสุขดีงามเจริญข้ึน) 

๔. อุเบกขา ความเฉยน่ิงดูคอยท:า เพ่ือปฏิบัติใหBเป$นไปตามธรรม 
(เกิดจากฉันทะท่ีอยากใหBเขาอยู:ในธรรมในความจริงความถูกตBอง
ดีงาม ไม:ทําอะไรช่ัวรBายเสียหายผิดธรรม, ใชBในสถานการณ�ท่ีเขา
พึงรับผิดชอบต:อธรรม) 

เม่ือเรียนรูBเขBาใจหลักการน้ีชัดดีแลBว ก็เอาจิตใจเขBาไปอยู:ใน พรหม-

วิหาร ๔ เพ่ือปฏิบัติใหBตรงตามสถานการณ�น้ันๆ 

โดยเฉพาะ ถBาเป$นพระพรหมประจําบBาน คือเป$นพ:อแม:ผูBสรBางลูก 

ใหBไปสรBางสรรค�อภิบาลโลก ก็ 

– เล้ียง ลูก โดยทําอะไรๆ ใหBแก:ลูก ดBวย เมตตา–กรุณา–มุทิตา 

– ดู ใหBลูกทํา ดBวยอุเบกขา (โดยเป$นท่ีปรึกษา เป$นตBน) เพ่ือฝ̀กใหB
เขารูBจักรับผิดชอบตัวเอง รับผิดชอบการกระทําของตน ใหBเขาเจริญพัฒนา
ในเรื่องที่ปVญญาบอกว:าเขาจะตBองผจญเผชิญต:อๆ ไป ดBวยการใหBเขา
ฝ̀กหัดจัดทําดBวยตัวเขาเองอย:างเต็มศักยภาพ 

เม่ือลูกเติบโตเป$นผูBใหญ: รับผิดชอบตัวเองไดBแลBว หรือแต:งงานมี
ครอบครัวของเขาเองแลBว พ:อแม:ก็มีอุเบกขา ใหBเขาดูแลตัวเอง ไม:เขBาไป
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2. Karuṇā (compassion): having a mind moved by others’ 

suffering, wanting them to get out of the suffering (arising 

from the zeal in wishing them to revert to happiness; to be 

used in a situation where they are down or in trouble). 

3. Muditā (sympathetic joy): also feeling delighted for the 

happiness and success of others, wanting them to be even 

more prosperous (arising from the zeal in wishing others to be 

even happier and more virtuous; to be used in a situation 

where they are happy, virtuous, and more prosperous). 

4. Upekkhā (equanimity): staying still but vigilant, to take action 

in accord with the Dhamma (arising from the zeal for them to 

dwell in the Dhamma, in truth, righteousness, and virtue, 

without doing anything evil, damaging, or against the Dhamma; 

to be used in a situation where they ought to be held 

responsible for the Dhamma). 

When we have clearly learned and understood this principle, we 

should put our minds in the four sublime abidings so that we can 

exercise them appropriately for a given situation. 

In particular, if we are household Brahmas, namely parents who 

bring forth children to construct and protect the world, we should: 

– bring up our children, doing things for them, with loving-

kindness, compassion, and sympathetic joy. 

– oversee what they do, with equanimity (for instance, by serving 

as counselors) to train them to learn how to be self-responsible and 

take responsibility for their own actions and to grow or develop in those 

matters that, as is dictated by wisdom, they are to encounter or 

confront, by letting them train in managing to do things on their own to 

the fullest of their potential. 

When the children have grown up and can take charge of 

themselves, or have got married and have their own families, we 
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วุ:นวายกBาวก:ายแทรกแซงในบBานในครอบครัวของเขา โดยแลดูอยู: พรBอม
จะเป$นท่ีปรึกษา หรือช:วยแกBปVญหาในคราวท่ีควร 

 

สูตรพระราชา สร�างรัฐ 

เม่ือมีจิตใจของพระพรหมผูBสรBางสรรค�อภิบาลโลกพรBอมดีอย:างท่ีว:า

น้ีดBวย พรหมวิหาร ๔ แลBว ก็ออกสู:ปฏิบัติการในการสรBางสรรค�อภิบาล

สังคมน้ัน ดBวย สังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป$นหลักท่ีสวมรับต:อทอดคลBองจองกับ
พรหมวิหารน้ัน โดยสมบูรณ� 

สังคหวัตถุ คือหลักการสงเคราะห�ชุมชน ยึดเหน่ียวจิตใจ รวมคนเขBา
ดBวยกันประสานสังคมใหBเป$นอันหน่ึงอันเดียว พรหมวิหารเป$นคุณธรรมและ
ท:าทีของจิตใจ แลBวก็ออกสู:ปฏิบัติการทางกายและวาจา ดBวยสังคหวัตถุ ๔ คือ 

๑. ทาน การใหB แจกจ:ายแบ:งปVน เอ้ือเฟefอเผ่ือแผ: จัดสรรใหBมีกินมีใชB
ท่ัวถึงกัน 

๒. ป*ยวาจา พูดจาน:ารัก ถBอยคําท่ีพูดดBวยใจปรารถนาดี วาจาน:าช่ืนใจ
ชวนใหBอยากทําอยากปฏิบัติการน้ันๆ หรือชวนใจใหBมาพบปะพูดจาใชBปVญญา
ร:วมกันคิดการแกBปVญหา และปรึกษาหารือท่ีจะทําการท้ังหลาย 

๓. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน� ทําประโยชน�ใหB ช:วยดBวยแรงงาน
หรือกําลังความรูBความสามารถ ดําเนินกิจการเพ่ือประโยชน�แก:คน แก:
ชุมชน แก:มวลประชา 

สามข�อแรกนี้ ทําด�วยใจที่มีเมตตา หรือมีกรุณา หรือมีมุทิตา เป�น
หลัก 
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parents must have equanimity, letting them take care of themselves 

without meddling in, intruding on, or interfering with their households 

or their families. We should instead keep an eye on them, ready to be 

their counselors or help them solve problems on appropriate occasions. 

 

The king formula for building the state 

Once with the mind of Brahma, the creator and protector of the 

world, thus well prepared with the four sublime abidings, we should 

then embark on the operation of constructing and protecting society 

through the four objects of social integration, which are perfectly 

compatible, connected, and consonant with the four sublime abidings. 

Saṅgahavatthu [“objects of social integration”] refers to the 

principles for lending assistance to community, fostering a psychological 

bond, getting people to come together to harmonize and unify society. 

The sublime abidings constitute psychological virtues and attitude, 

which find expression in bodily and verbal actions through the four 

objects of social integration, namely: 

1. Dāna or giving charitably: giving out, sharing, being generous 

with, and allocating [resources] so that all have enough to eat and spend; 

2. Piyavācā or endearing speech: words uttered with goodwill, or 

mind-refreshing speech which persuades people to act or operate in a 

given endeavor, or which convinces them to confer, exercise wisdom in 

joining forces to solve problems, and consult together in doing things; 

3. Atthacariyā or beneficence: doing deeds beneficial to others, 

helping with physical labor or strength of knowledge and ability, and 

conducting affairs for the benefit of individuals, the community, and the 

entire populace; 

These first three items are to be practiced mainly with loving-

kindness, compassion, or sympathetic joy in mind. 
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๔. สมานัตตตา มีตนเสมอสมาน เสมอกันในธรรม และสมานกัน
โดยธรรม 

– สมานอัตตา คือ มีตัวเสมอกัน เท:ากัน และเขBากัน (เสมอภาค และ
สมานกัน) 

– สมานกิจจ� คือ ร:วมงานร:วมการ ทําเท:ากัน (ตามกําลัง) และทําเขBากัน 

– สมานสุขทุกข� คือ ร:วมสุขร:วมทุกข�กัน 

ข�อท่ี ๔ น้ี ทําด�วยใจท่ีมีอุเบกขา ซ่ึงถือธรรมเป�นหลัก โดยสามข�อ
แรกซ่ึงมองท่ีคน เข�ามาประกอบ 

ตามเร่ืองราวท่ีบันทึกไวB ซ่ึงพ:วงมากับพระพุทธศาสนา สังคหวัตถุ ๔ 

น้ี เป$นหลักสําคัญในการปกครอง ต้ังแต:ครองบBานจนถึงครองเมือง ซึ่งใชB
ปฏิบัติกันตลอดมา 

แมBแต:คําว:า “ราชา” ท:านก็วิเคราะห�ศัพท�ไวB จะเรียกว:าเป$นคํานิยาม
ก็ไดBว:า “จตูหิ สงฺคหวตฺถูหิ ชนํ ร@ฺเชตีติ ราชา.” (ช่ือว:า ‘ราชา’ เพราะทํา
ใหBประชาชนช่ืนชมยินดีมีสุขเอิบอ่ิม ดBวยสังคหวัตถุ ๔ ประการ, เช�น องฺ.อ.๒/

๘๗) 
เร่ืองสังคหวัตถุ ๔ แสดงหลักไวB และบรรยายพอเป$นเคBาเท:าน้ีก:อน 

 

สูตรพระมหากษัตริย� ครองแผ�นดิน 

การปกครองมีไวBก็เพ่ือจัดการบBานเมืองใหBรุ:งเรืองร:มเย็นเจริญกBาวหนBา
ประชาสุขสันต� ในสมัยก:อนโนBน พราหมณ�สอนใหBกษัตริย�ทําพิธีบูชายัญอัน
ใหญ:โต เช:น อัศวเมธ (คือ อัสสเมธ–ฆ:ามBาบูชายัญ) เพ่ือจะไดBมีลาภฟูเฟeWอง
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4. Samānattatā or conducting oneself equally and harmoniously: 

harmonizing oneself equally in the Dhamma and integrating with one 

another through the Dhamma: 

 – Harmonizing oneself (samāna-attā), i.e. making oneself even 

with or equal to others and compatible with one another (equality and 

harmony); 

– Harmonizing in work (samāna-kicca), i.e. participating in work 

or undertaking in equal terms (in accord with one’s strength) and acting 

in a compatible manner; 

– Harmonizing in happiness and suffering (samāna-sukha-dukkha), 

i.e. sharing both weal and woe. 

The fourth item is to be practiced mainly with equanimity, which 

regards the Dhamma as principal, with the first three items, which focus 

upon individuals, as ancillary. 

According to recorded accounts attached to Buddhism, these 

four objects of social integration constitute the major principles put into 

practice throughout the ages for governance, ranging from the govern-

ance of a household to the government of a state. 

Even for the word rājā “ruler,” there is a lexical analysis, which 

can also be construed as a definition, thus: catūhi saṅgahavatthūhi 

janaṁ rañjetīti rājā (“So-called ‘rājā’ by virtue of making the people 

appreciative, delighted, happy, and satiated, through the four objects of 

social integration, e.g. AA2). 

The topic of the four objects of social integration has been dealt 

with in terms of the underlying principle, and for now this much has 

been described just enough to serve as an outline. 

The monarch formula for ruling the land 

The purpose of public governance is to manage the country’s 

affairs for its prosperity, peace, and progress as well as the people’s 
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เรืองอํานาจย่ิงใหญ: เม่ือพระพุทธศาสนาเกิดข้ึน ไดBสอนใหBเลิกบูชายัญ และ
ใหBกษัตริย�หันมาบําเพ็ญราชสังคหวัตถุ ๔ ประการ แทนการบูชายัญ 

ราชสังคหวัตถุ ๔ น้ี เลียนช่ือเดิมของมหายัญ ๕ (อัสสเมธ: ฆ:ามBา, 
ปุริสเมธ: ฆ:าคน, สัมมาปาส: แท:นบูชาลอดบ:วง, วาชเปยะ: ด่ืมเพ่ิมพลังชัย, 
นิรัคคฬะ: ฆ:าทุกอย:างไม:เวBน) ของพราหมณ� แต:ในคําสอนใหม:ของ
พระพุทธศาสนา เปล่ียนความหมายเป$นการรวมใจประชาชนใหBอยู:ดีมีสุข
สามัคคีกัน ดBวยการจัดการส:งเสริมการเกษตรการพาณิชย�ใหBมีเศรษฐกิจดี 

และส่ือสารพูดจาอย:างมีนํ้าใจใหBเจริญปVญญาท่ีจะมาชวนกันช:วยกันทํา 

การแกBไขและสรBางสรรค�ท้ังหลาย เพ่ือใหBเกิดความเจริญกBาวหนBางอกงามมี
ความสุขพร่ังพรBอมดBวยกัน 

ราชสังคหวัตถุ หรือ หลักราชสงเคราะห� ท่ีพระมหากษัตริย� หรือ
ผูBปกครอง จะพึงสงเคราะห�รวมใจประชาชน ๔ ประการ มีดังน้ี 

๑. สัสสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงพืชพันธุ�ธัญญาหาร 

ส:งเสริมการเกษตร 

๒. ปุริสเมธัง ปรีชาสามารถฉลาดในการบํารุงขBาราชการ ท้ังทหาร
และพลเรือน ส:งเสริมคนดีมีความสามารถ ผูBฉลาดขยันม่ันคงซ่ือตรงในกิจ
หนBาท่ี ใหBประชาชนมีความม่ันใจ 

๓. สัมมาปาสัง ปรีชาสามารถฉลาดในการผูกผสานรวมใจประชาชน 

ดBวยการส:งเสริมสัมมาชีพ เช:น ใหBกูBยืมเงินทุนไปสรBางตัวในพาณิชยกรรม 

และในการประกอบการต:างๆ ช:วยใหBคนจนต้ังตัว ใหBคนลBมฟefนตัวไดB 
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peace and happiness. In those days, the brahmins taught the king to 

perform great sacrifices such as ashvamedha (Pali: assamedha “horse 

sacrifice”) to acquire ample wealth and great power. With the advent of 

Buddhism, the king was taught to abandon sacrifices and turn instead to 

the practice of the four royal objects of social integration. 

These four royal objects of social integration were namesake 

imitations of the original Brahmanic five great sacrifices (namely: assa-

medha “horse sacrifice,” purisamedha “human sacrifice,” sammāpāsa 

“loop altar,” vājapeyya “strength-giving drink,” and niraggaḷa “kill-all, 

without exception”). In the new Buddhist teachings, however, the 

meanings were modified into the unification of the people’s spirits to 

live comfortably, happily, and harmoniously. This is achieved through 

the administration and promotion of agriculture and commerce to 

garner a good economy and cordial dialogue, encouraging the growth of 

wisdom to persuade all to contribute to corrective and constructive 

activities for prosperity, progress, and growth, with all living happily 

together. 

The four royal objects of social integration, or the royal principles 

of integration, provided by the king or ruler for the unification of the 

people’s spirits, are as follows: 

1. Sassamedha: being sagacious, proficient, and wise in enhancing 

the cultivation of crops and grains, and in promoting agriculture; 

2. Purisamedha: being sagacious, proficient, and wise in encour-

aging state officials, military and civilian, by promoting good and capable 

people—those wise, hard-working, steadfast, and scrupulous in their 

tasks and duties—to earn the people’s confidence; 

3. Sammāpāsa: being sagacious, proficient, and wise in harmo-

nizing the people by promoting righteous livelihood, e.g. providing 

capital loans for self-establishment in commerce and entrepreneurship, 

thus helping the needy to start up, and the bankrupt to rehabilitate; 
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๔. วาชไปยัง มีวาจาดูดด่ืมใจ พูดจาปราศรัยเขBาถึงกันกับประชาชน 

ดBวยนํ้าใจห:วงใยชาวประชา รับรูBปVญหารับฟVงปVญญา ใหBมีการส่ือสารอวย
ธรรมอํานวยปVญญา เรBาเตือนคนทุกหมู:เหล:าใหBใส:ใจปฏิบัติหนBาท่ีของตน
อย:างจริงจังสุจริต ใหBสัมฤทธ์ิผลดี ท่ีจะใหBสังคมประเทศชาติเจริญพัฒนา
สุขสันต�ม่ันคง และใหBทุกตัวบุคคลมีการพัฒนาชีวิตของตนๆ 

ส:วนช่ือยัญท่ี ๕ นิรัคคฬะ (“ไม:มีล่ิมกลอน” = ไม:มีขีดขั้นจํากัด, 
ท่ัวท้ังหมด) เปล่ียนมาเรียกผลท่ีมุ:งหมายว:า เม่ือจัดการบBานเมืองตามส่ีขBอ
แรกสําเร็จดีแลBว บBานเมืองม่ังค่ังม่ันคงจนประชาชนอยู:กันมีความสุขความ
ม่ันใจถึงข้ันท่ีบBานเรือนไม:ตBองลงล่ิมกลอน ครอบครัวสุขสันต� พ:อแม:สรวลเส
กับลูก ใหBบุตรนBอยโลดเตBนฟaอนบนอก ร:าเริงเบิกบานใจพร่ังพรBอมดBวยกัน 

ผูBสูงอายุ ในฐานะผูBหลักผูBใหญ:รุ:นก:อน ควรมีความรูBเขBาใจหลักธรรม
หลักปVญญาที่สําคัญของสังคม อย:างเช:นสูตรใหญ:ท้ังสามท่ีเล:ามาน้ี เพื่อ
บอกเล:าแนะนําแก:ผูBหลักผูBใหญ:ในรุ:นท่ีตามมา ใหBดํารงสืบสานภูมิธรรมภูมิ
ปVญญาท่ีจะปฏิบัติธรรมในการสรBางสรรค�พัฒนาสังคมกันสืบต:อไป 

 

ทําบุญทําทาน จะตักบาตร ก็ต�องศึกษา 

จึงจะพัฒนาในบุญ 

คนไทยน้ีมีช่ือนักในเร่ืองความมีนํ้าใจ ย้ิมแยBมแจ:มใส ชอบทําบุญใหB
ทาน มีเร่ืองอะไรจะใหB ก็บริจาคไดBทันทีเร็วไว น่ีก็ดี แต:ก็มีขBอท่ีควรเตือน
กันไวBบBาง อาจจะไม:แค:บBาง แต:มากทีเดียว 
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4. Vājapeyya: having endearing speech, talking to the people 

with solidarity through a spirit of concern for them, being perceptive of 

their problems while paying heed to their wisdom. Arrangements are 

made to encourage communication conducive to the Dhamma and 

wisdom, admonishing all groups to be attentive to carrying out their own 

duties in earnest and with integrity, to good fruition, and to bring about 

society’s or the country’s prosperity, development, happiness, peace and 

security, along with each individual’s development of his own life. 

The fifth offering, niraggaḷa (“without bolts and locks” = without 

limits; across the board), was modified to designate the desired result in 

that when the country was successfully administered in accord with the 

first four objects, it will become prosperous and secure so that the 

people live happily and are so confident as not to have to bolt or lock 

their doors. Families are happy and peaceful. Parents enjoy the com-

pany of their children, letting their little ones dance frivolously on their 

chests, with all parties being cheerful and lighthearted together. 

The elderly as senior members in the preceding generations, 

should know and understand the main tenets of the Dhamma and 

wisdom such as the three major formulas just described, so as to relate 

and introduce them to senior members of the succeeding generations 

to maintain and inherit the spiritual and intellectual grounds for 

Dhamma practice in constructing and developing their society further on. 

To make merit, to give charitably, or to offer almsfood to monks, 

one must study so as to make progress in merit 

Thai people are quite famously known for their helpful spirits, 

cheerful smiles, and inclination to make merit and give charitably. When 

there arises a cause for giving, donations are made promptly and swiftly. 

This is all right and fine, but a warning should be made to some extent—

or perhaps not just to some degree, but even to a large extent. 



๑๖ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

หลักธรรมท้ังหลายมักมาเป$นหมวดๆ เป$นชุดๆ ถBาเป$นเร่ืองนามธรรม
หรือจิตใจ อาจจะเร่ิมตBนดBวยศรัทธา แลBวก็คุมทBายดBวยปVญญา 

แต:ถBาเป$นเร่ืองรูปธรรม ในภาคปฏิบัติหรือทําการ มักเร่ิมดBวยทาน 

คือการใหB อย:างในสังคหวัตถุ ๔ ท่ีพูดถึงเม่ือก้ี ก็เร่ิมดBวยทาน เพราะมนุษย�
ตBองกินใชBอาศัยวัตถุจําพวกปVจจัยส่ี มีเร่ืองเศรษฐกิจเป$นฐาน เป$นปVจจัยท่ี
ตBองอาศัยเพ่ือใหBสามารถกBาวข้ึนไปในการมีสังคมท่ีม่ังค่ังม่ันคง ใหBเป$นสภาพ
เอ้ืออันพรBอมท่ีชีวิตจะพัฒนาข้ึนไปในทางจิตใจและปVญญาจนถึงสันติอิสรภาพ 

ซ่ึงจะยBอนมาทําใหBสังคมน้ันดีงามมีความสุขและย่ังยืนดBวย 

ท่ีว:า ในการทําบุญทําทาน มีขBอท่ีตBองเตือนกันไวBบBางน้ัน มองง:ายๆ 

ท่ีว:าทําบุญทําทานน้ัน คนไทยมักทํากันไปดุ:ยๆ หรือเฮโลทําตามๆ กันไป 

โดยไม:รูBไม:เขBาใจอะไรเลย 

ขอบอกส้ันๆ เป$นการติงไวBว:า สําหรับพระสงฆ� พระพุทธเจBาตรัสว:า 
“สนฺติเมว โส สิกฺเขยฺย” (ม.อุ.๑๔/๖๗๘/๔๓๖) แปลว:า “พึงศึกษาสันติ” 

แลBวสําหรับญาติโยมคฤหัสถ�ชาวบBาน พระองค�ตรัสอีกท่ีหน่ึงว:า 
“ปุ@ฺ@เมว โส สิกฺเขยฺย” (ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๐/๒๔๑) แปลว:า “พึงศึกษาบุญ” 

ท่ีติงไวB คือท่ีน่ีมิใช:โอกาสท่ีจะพูดอะไรมาก เอาพอไดBหลักท่ีจะไป
ขยาย 

ท:านใหBชาวบBานถือเป$นหลักว:าจะตBอง “ศึกษาบุญ” ท่ีว:าศึกษา คือ 
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All Dhamma tenets tend to come in groups or sets. If it has to do 

with an abstract or spiritual matter, it might commence with faith 

(saddhā) and conclude with wisdom (paññā). 

But if it has to do with a concrete matter in practical or opera-

tional terms, it often begins with dāna or giving charitably. For example, 

in the four objects of social integration just dealt with a moment ago, 

the set starts with dāna, because humans need to eat, use, and rely on 

material things in terms of the four necessities [clothing, food, shelter, 

and medication]. They have economic affairs as basis and contributing 

factors to rely on so as to enable them to move up into having a 

prosperous and secure society that is readily conducive for their lives to 

develop further in mind and wisdom up to the attainment of peace and 

freedom. This in turn will conversely make society virtuous, blissful, and 

sustainable as well. 

As for the comment that there must be some admonition about 

making merit or giving charitably, it can simply be seen from the fact 

that Thai people tend to do this aimlessly or just rush to follow the 

crowd with absolutely no knowledge or understanding whatsoever. 

Let me briefly say, by way of caution, that for monks the Buddha 

had this to say: santimeva so sikkheyya (MIII, 239) meaning “[A monk] 

should learn about peace.” 

Then for devout patrons, householders, or the laity, on the other 

hand, the Buddha elsewhere had this to say: puññameva so sikkheyya (Iti, 

15) meaning “[A lay person] should learn about merit.” 

That it is just by way of caution is because here is not an occasion 

to say much, but merely enough for the underlying principle to be 

grasped for further elaboration. 

The laity were taught by the Buddha to make it a principle to 

learn about merit. By “learning about” is meant the following: 



๑๗ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

๑. เรียนใหBรูBเขBาใจและทําใหBถูกตBอง 

๒. ฝ̀กทําปฏิบัติใหBเกิดผลท่ีมุ:งหมาย หรือตรงตามวัตถุประสงค� 
๓. ทําใหBเขBาเป$นเน้ือตัวของชีวิตพัฒนาไปจนเต็มสมบูรณ� 
เร่ืองศึกษาบุญ ก็พูดถึงหลักไวBแค:น้ี แต:ก็ควรยํ้าว:าเป$นเร่ืองหน่ึงท่ี

น:าจะถือว:าสําคัญสําหรับผูBสูงอายุ และก็เป$นประโยชน�มากแก:ผูBสูงอายุดBวย 

เพราะการทําบุญทําทานเก่ียวขBองกับชีวิตประจําวันของคนสูงอายุจํานวน
มาก ท:านผูBเฒ:าชรามากทีเดียวมีชีวิตอยู:กับเร่ืองการทําบุญใหBทานหรือถวาย
ทาน ต้ังแต:ตักบาตร เป$นตBนไป 

เร่ืองศึกษาบุญน้ี ในทางปฏิบัติขอพูดนิดหน่ึงว:า ในการทําบุญดBวย
ทาน หรือทําบุญดBวยการใหBทานถวายทาน ผูBสูงอายุจะตBองพัฒนาจากการ
ใหBทานหรือถวายทานดBวยแรงโลภะ ข้ึนมาสู:การใหBทานหรือถวายทานดBวย
แรงฉันทะ (ออกมาทางเมตตา–กรุณา–มุทิตา ดังที่ว:าแลBว) ซึ่งจําเป$น
สําหรับชีวิตของตนเอง และเป$นแบบอย:างใหBแก:อนุชนดBวย 

การใหBทานหรือถวายทานดBวยแรงโลภะ คือ ทําบุญใหBทานโดยหวัง
หรือขอผลตอบแทนว:า จะไดBรํ่ารวย จะไดBไปสวรรค� ขอใหBไดBน่ันไดBน่ี อย:าง
น้ีนอกจากไม:พัฒนา ไม:เป$นการศึกษาแลBว ก็เส่ียงต:อบาปท่ีจะมีจิตใจเศรBา
หมอง เช:น เกิดห:วงกังวลหรือกลัวข้ึนมาว:า ท่ีเราจ:ายไปมากมายน้ี จะไดBผล
ท่ีปรารถนาหรือเปล:า น่ีคือจิตตก ใจขุ:นมัว เศรBาหมอง เปbดช:องแก:ทุกข� 
กลายเป$นเส่ือมถอยจากกุศล ไดBผลรBาย กลายเป$นตรงขBาม ดังน้ีเป$นตBน 
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1. Learn to know and understand, and do it the proper way; 

2. Practice it to get the desired result or make it true to the purpose; 

3. Ingrain it into the substance of life to be developed further to 

the fullest. 

Only this much on the underlying principle of learning about 

merit will be dealt with here. But it should be emphasized that this topic 

is one that should be regarded as important for the elderly and also very 

beneficial for them. This is because making merit and giving charitably 

involve the daily lives of many elders. The lives of quite a great number 

of them are associated with making merit and giving charitably or 

offering alms to monks beginning with almsfood. 

Let me make a little comment here on learning about merit in 

practical terms. In making merit through giving charitably or performing 

merit by offering alms to monks, the elderly must progress from giving 

charitably or offering alms out of greed to doing so through the drive of 

wholesome zeal (finding expression in loving-kindness, compassion, and 

sympathetic joy, as said earlier), which is necessary for one’s own life 

and which serves as a role model for people of later generations as well. 

Giving charitably or making offerings to monks that is driven by 

greed, i.e. doing so in the hope of gaining, or by requesting, something 

in return—so as to become rich, to be reborn in heaven, to obtain this 

and that—not only does not lead to any development or constitute any 

education, but also subjects the donor to the risk of demerit, being 

prone to a defiled mind. For instance, there might arise worry or fear as 

to whether the large amounts of money paid out will yield the results 

desired. This in effect amounts to dejection in spirit, with the mind 

being muddied, defiled, and vulnerable to suffering. It thus comes to 

deteriorate from merit into an adverse effect, which turns out to be just 

the opposite, among other things. 



๑๘ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

การใหBทานหรือถวายทานท่ีเป$นการพัฒนาบุญ เป$นกุศลภาวนา 

ตBองเป$นการทําดBวยแรงฉันทะ ไม:ว:าจะออกมาทางเมตตา หรือทางกรุณา 

หรือทางมุทิตา เช:น ตักบาตรถวายภัตแก:สามเณรองค�หน่ึง ก็มีจิตปรารถนา
ดี หรือมุ:งหมายใหBเกิดผลดี มองไปว:า สามเณรไดBมีภัตตาหารฉันแลBว จะไดB
มีสุขภาพดี มีเร่ียวแรงกําลังศึกษาเล:าเรียน จะไดBรูBธรรมวินัย ช:วยรักษาพระ
ศาสนาไวB และต:อไปสามเณรมีความรูBพระธรรมวินัยน้ันแตกฉานข้ึน ก็จะไดB
เทศนาส่ังสอนเผยแผ:ธรรม ใหBประชาชนรูBเขBาใจบาปบุญ พากันประพฤติดี
งาม เป$นประโยชน�แก:ชีวิตของเขา และพาใหBสังคมเจริญม่ันคงมีสันติสุข 

นึกคิดข้ึนมาเม่ือไร ก็ช่ืนใจปล้ืมใจ 

แมBแต:มองในแง:ง:ายๆ ส้ันๆ ก็ไดBว:า เณรน้ี พระน้ี มีภัตตาหารฉันแลBว 

มีเร่ียวแรง จะไดBทํากิจวัตรต:างๆ ไดBอย:างเขBมแข็ง เป$นตBนว:ากวาดลานวัด 

ทําใหBวัดสะอาดร่ืนรมย�ร:มร่ืน เป$นท่ีเจริญจิตเจริญใจ ช:วยใหBประชาชน
เจริญในบุญกุศลและความสุขยิ่งขึ้นไป พอนึกไดBคิดไดBอย:างน้ี ก็สดใสเบิก
บาน อ่ิมใจ 

การทําบุญถวายทานดBวยแรงฉันทะอย:างน้ี พ:วงมากับปVญญาดBวย 

ช:วยใหBมองเห็นเหตุเห็นผลในระบบแห:งเหตุปVจจัยขยายกวBางขวางยาวไกล
ออกไป เป$นการพัฒนาปVญญา และก็ย่ิงเพ่ิมพูนปXติปราโมทย�จนถึงความสุข 

เป$นการพัฒนาดBานจิตใจ พ:วงพรBอมไปดBวย 
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Giving charitably or offering alms to monks that is the develop-

ment of merit and cultivation of wholesomeness must be carried out 

driven by wholesome zeal, no matter whether it be manifested through 

loving-kindness, compassion, or sympathetic joy. For instance, in offer-

ing almsfood to a novice, one might wish well or aims for a good result, 

projecting that once having the food to eat, the novice will be in good 

health, with strength and energy for his education or learning tasks so 

that he can become cognizant of the Dhamma and Discipline and help 

uphold the religion. In the future, when he becomes more well-versed in 

those teachings, he will then be able to deliver sermons, give 

instructions, and propagate the Dhamma so that the people will know 

and understand merit from demerit and conduct themselves virtuously 

to benefit their own lives and bring about society’s prosperity, security, 

peace, and happiness. Whenever this [whole scenario] is brought back 

to his memory, the donor will be delighted and proud. 

It is even possible to also look at this in a simple aspect and in a 

short range. As this particular novice or monk has the food to eat and 

gains strength as a result, he will then be able to do his routine chores 

vigorously, such as sweeping the monastery grounds, making the 

monastery clean, enjoyable, pleasant, and agreeable to the mind, 

thereby helping the people thrive further in merit, wholesomeness, and 

happiness. Whenever this scenario is called to mind or thought of, the 

donor will become bright, gleeful, and satiated. 

Making merit or offering alms to monks with the drive of whole-

some zeal in this way is also accompanied by wisdom. It helps to see 

causes and results in the system of causes and conditions in a scope 

expanding far and wide. It cultivates wisdom and even enhances rapture 

and cheerfulness up to the extent of happiness, which simultaneously 

constitutes mind development as well. 



๑๙ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

การทําบุญในวิถีแห:งการศึกษาและพัฒนาจิตพัฒนาปVญญาอย:างน้ี 

ไม:เปbดช:องใหBจิตตก เพราะจากบุญกุศลท่ีมาพรBอมดBวยปVญญา ย:อมไม:มี
ความเส่ือมถอยของจิตใจ และผลท่ีน:าปรารถนา อย:างเช:นสวรรค�น้ัน ไม:
ตBองไปหมกใจอยู:กับความหวังความอยากไดBผล ควรมีแต:ความปล้ืมใจ
ช่ืนใจว:า บุญงอกงาม ธรรมเจริญ แลBวสวรรค�ก็มาเองตามธรรมดาแห:งเหตุ
ปVจจัยของมัน 

ยํ้าว:า ผูBสูงอายุ จะตBองทําบุญดBวยทานเป$นตBนน้ี ใหBถูกทาง โดยเป$น
การพัฒนา เป$นการเรียนรูB ใหBทําบุญดBวยปVญญามากข้ึน มีเมตตากรุณาเป$น
ตBนแรงเขBมข้ึน เป$นการศึกษาท่ีเป$นไปตามหลักพระศาสนา ท้ังชีวิตของตน
ก็เจริญกุศลพัฒนามีความสุขจริง และเป$นแบบอย:างแก:อนุชน โดยมีผลรวม
เป$นความดีงามความร:มเย็นเป$นสุขของสังคมท้ังหมด 

 

ไม�ว�าจะสูงอายุเท�าไร ก็ยังทํากําไรให�ชีวิตน้ีได�มากมาย 

บางที บางท:านคิดว:า เราเป$นผูBสูงอายุ ก็คือมีอายุเหลือนBอยแลBว พอ
คิดอย:างน้ี ก็เลยทําใหBจิตใจสลดหดหู: ไม:สบายใจ ยิ่งบางคนนึกรําพึง
ความหลังว:า ชีวิตเราท่ีผ:านมา ไม:ไดBอะไรเป$นแก:นสารเลย อีกไม:นาน อีก
ประเด๋ียว เราก็จะไปจากโลกน้ีแลBวหมดกัน ไม:มีโอกาสเหลือใหBแลBว ชีวิต
ของเราน่ีลBมเหลว เกิดมาเสียเปล:า ... อะไรทํานองน้ี 
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Making merit in the course of education, mind cultivation, and 

wisdom development in this way will allow no opening for a downcast 

mind. With the merit and wholesomeness that come together with 

wisdom, there is no decline of mind. One is not supposed to be 

preoccupied with hope or aspiration for a desirable result such as 

heaven. There should only be gratification and delight that the merit is 

growing and the Dhamma thriving so that heaven will come naturally as 

a matter of course through its causes and conditions. 

Let me emphasize that elders must make merit, e.g. through 

giving charitably, in the right way—as an act of development or learning, 

to result in merit-making with more wisdom and with a greater force of, 

for instance, loving-kindness and compassion. This is the kind of edu-

cation that is in accord with Buddhist principles. Additionally, one’s own 

life will thrive in wholesomeness and development with true happiness, 

and serve as a role model for people of later generations, the sum total 

of which will be the virtue, peacefulness, and happiness of the entire 

society. 

 

No matter how advanced in age, 

one can still make ample profits for one’s life 

Sometimes some people think that they are already old, with 

little time left in life. Once this thought arises, they become dejected 

and upset as a result. This is even more so when some of them reflect 

on their past experiences that throughout their lives they have achieved 

nothing substantial, and think that before long, just a short time after 

this, they will leave this world and everything is over, with no more 

chance left to them, and that their lives are failures, that they have been 

born and lived in vain, ... or something to that effect. 
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แต:ทางพระ ท:านไม:ไดBว:าอย:างน้ัน ในธรรมอันเป$นความจริงแทBน้ัน 

เม่ือยังเป$นคน ยังมีชีวิตอยู: ไม:มีใครหมดโอกาส ไม:ว:าจะมองท่ีเวลาในระยะ
ส้ัน หรือระยะยาว 

พูดถึงระยะส้ัน ถBาจับเอาท่ีวันหน่ึงๆ ก็มีธรรมภาษิตสอนไวBใหBรูBจักใชB
เวลาใหBเป$นประโยชน�ว:า “เวลาแต:ละวัน อย:าใหBผ:านไปเปล:า ไม:มากก็นBอย 

ตBองใหBไดBอะไรบBาง” (อโมฆํ ทิวสํ กยิรา, อปฺเปน พหุเกน วา, ขุ.เถร.๒๖/๓๕๙/

๓๓๕) 
ท่ีว:า “ไดB” น้ัน อาจจะคิดต:างกันไปหลายอย:าง หลายคนคิดถึงไดB

เงินทอง บางคนว:าไดBงาน บางคนว:าไดBเล:าเรียน ไดBอ:านหนังสือ ไดBปVญญา 

บางคนว:าไดBช:วยงานคุณพ:อ ไดBรับใชBคุณแม: บางคนว:าไดBช:วยเหลือคนอื่น 

ไดBทําประโยชน� ฯลฯ เอาละเป$นอันว:าไดBท้ังน้ัน และก็ดีท้ังน้ัน 

แลBวก็อย:าลืมการไดBทางจิตใจดBวย เช:นว:า ไดBความสดช่ืนผ:องใส ไดB
ความอิ่มใจ ใจไดBเบิกบาน ไดBความสงบ ไดBความสุข ไดBคิดดีๆ ไดBคิดทํา
ความดี ไดBคิดช:วยเหลือคนอ่ืน ไดBมีใจเมตตา มีกรุณา มีมุทิตา มีฉันทะท่ีจะ
ทําประโยชน�หรือทําการสรBางสรรค�โน:นน่ี ฯลฯ 

ถึงเวลากลางคืน ตอนลงนอน คิดว:านี่คือจะหมดวันแลBว ก็มานึก
ทบทวนว:า วันน้ีไดBอะไรบBาง ถBาไดB ก็ดีไป ดีใจไดB 

แต:บางทีบางคนบางคืน นึกทบทวนแลBว วันน้ีท้ังวัน ไม:ไดBอะไรเลย 

ชักจะรูBสึกเสียใจ แลBวใจก็ขุ:นมัวหม:นหมอง ถBาอย:างน้ีก็จะหมดวันหลับไป
โดยไม:ไดBอะไรเลย เป$นวันท่ีเสียเปล:า แถมยังซํ้าเติมตัวเองดBวยการมีจิตใจ
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From a Buddhist perspective, however, this is not what the 

Buddha said. In the Dhamma, which is the genuine truth, no one, while 

still a human and still alive, has run out of his chance, whether the 

notion of time is to be perceived in a short- or long-range manner. 

When we speak about time perceived in a short range, if each 

day is to be taken individually, there is a Dhamma adage that teaches 

one to know how to make use of time, thus: “Each day should not be let 

pass vacuously. Whether much or little, something must be obtained” 

(amoghaṁ divasaṁ kayirā, appena bahukena vā, Thag, 451). 

“Obtaining” can be thought of differently in various ways. Many 

think of getting money. Some speak of getting a job. Some say it is 

getting to learn, getting to read, or getting wisdom. Others say it is 

getting to assist their father with his work or to serve their mother. Still 

others say it is getting to help other people, getting to do something 

beneficial, etc. All right, so all these are “obtaining” and they are all good. 

Then, do not forget that there is also psychological gain, e.g. gain 

of refreshment and radiance, gain of satiation, gain of lightheartedness, 

gain of peace, gain of happiness, gain of positive thinking, getting to 

think of doing good, getting to think of helping others, getting to acquire 

a mind of loving-kindness, compassion, and sympathetic joy, with a zeal 

of beneficence or constructive activities here and there, etc. 

As night falls, on lying down to sleep, we should think that the day is 

about to end, so we should think back to see whether we have obtained 

anything. If the answer is yes, then it is fine. We can rejoice at it. 

On some occasions, however, some people on some nights, after 

reviewing [and finding that] nothing has been gained the whole day, tend 

to feel upset, and their mind becomes muddied and sullied. If so, the 

day will end up with them falling asleep without any gain at all. Not only 

is it a day wasted in vain, but they also exacerbate their own situation 
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เศรBาหมองขุ:นมัวเป$นทุกข�ในขณะส้ินวันติดไปกับใจท่ีหลับอีกดBวย เลยเป$น
วันท่ีสูญเสียจริงๆ 

ท่ีจริง ไม:ควรตBองสูญเสียอย:างน้ัน เอาละ เม่ือหมดวัน ในเวลาท่ีลง
นอนกลางคืน ก:อนหลับ ถBานึกดูแลBว ท้ังวันน้ันไม:ไดBอะไรเลย น่ันก็คิดแกBไข
ทําวันพรุ:งน้ีใหBดี ว:ากันใหม: แต:วันน้ีเอง ก็มิใช:หมดโอกาส 

แทBจริงน้ัน โอกาสยังเป$นของเราจนถึงขณะสุดทBายท่ีจะหลับ เราก็
จะทําเวลาจนถึงสุดทBายท่ีจะหลับนั่นแหละ ใหBเป$นเวลาแห:งการไดB และ
เป$นการไดBอย:างประเสริฐ อาจจะดีกว:าท่ีไดBหรือเกินคุBมกับท่ีเสียไปในวัน
น้ันท้ังหมดดBวย น่ันคือสลัดละความคิดไม:ดี หยุดความไม:สบายใจ ตัดความ
หวนละหBอยท้ิงไป ทําจิตใจใหBเบิกบานผ:องใสมีความสุข 

ถBาทําใจเองไม:ไดB ก็นึกถึงอะไรท่ีดีๆ อาจเป$นพุทธวจนะ คติธรรม คํา
สวดมนต� แมBกระท่ังสติท่ีอยู:กับลมหายใจของตัวเอง จนหลับไปกับใจท่ีย้ิม
ดBวยความสุขผ:องใส 

น้ีเป$นการไดBอย:างประเสริฐ ท่ีดีเลิศ ซ่ึงเราสามารถจะไดB และควรทํา
ใหBไดBทุกวัน ควรต้ังเป$นหลักของใจไวBทีเดียวว:าจะใหBไดBอย:างน้ี โดยใชBคํา
อย:างท่ีพระพุทธเจBาตรัสสอนท:านนกุลผูBเฒ:าว:า เราศึกษา คือฝ̀กทําใจใหB
หลับไปพรBอมดBวยจิตท่ีผ:องใสเป$นสุข 

ทําอย:างน้ีทุกคืน ก็คือไดBปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันอย:างเป$นประจํา 

ซึ่งทําไดBในหBองนอนและทุกท่ี เป$นการศึกษาช้ันสูง เป$นการฝ̀กสติ เจริญ
สมาธิ ต:อไปจิตก็จะชินเป$นลักษณะอาการของมันอย:างน้ัน เป$นส:วนสําคัญ
ของชีวิตท่ีดี ถึงจะเป$นผูBเฒ:าชรา ก็ยังมีเวลาทํากําไรอย:างน้ีไดBอีกมากมาย 
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with a sullied, muddied, and miserable mind at the moment the day ends, 

attached with the mind falling asleep. Thus, it results in a truly lost day. 

In fact, it should not be a loss like that. Granting that at a day’s 

end, when it is time to lie down at night, before going to sleep, and we 

recall that nothing has been accomplished the whole day, we should 

then think of a solution to make tomorrow a better day, to start anew. 

Even for today, it is not the case that we have run out of our chance. 

In actual fact, the chance is still ours up to the last moment when 

we fall asleep. We are supposed to turn the time till that last minute into a 

time of gain. It is to be a noble gain—even better than what we have got 

or more than worthwhile with respect to all that has been lost on that 

day—that is, by getting rid of ill thoughts, stopping upsets, cutting out 

rueful regrets, and making the mind upbeat, radiant, and happy instead. 

If we fail to condition the mind on our own, we should think of 

something good—it might be the Buddha’s word, an adage, a chanting 

text, or even mindfulness on our own breath—until we fall asleep with a 

smiling mind brimming with happiness and radiance. 

This is an excellent, noble way of gaining. It is something we can 

achieve and should be able to do every single day. It should even be 

made as a resolution to accomplish this by using the Buddha’s word 

when teaching Nakula the elderly one that we should study, i.e. train 

ourselves to fall asleep with a radiant and happy mind.  

If we do this every night, we will get to practice the Dhamma 

regularly in daily life, which can be done in the bedroom and every-

where else. It is education or learning at an advanced level, training in 

mindfulness, and cultivation of concentration. From then on, the mind 

will become accustomed, culminating in a characteristic or manner as 

such. This will constitute an important element of a good life. Even if we 

are advanced in age, we still have time to make a lot of profit like this. 
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ไม�ใช�วาระสุดท�าย แต�เป�นวาระท่ีได�สูงสุด 

ว:าไปว:ามา กลายเป$นยืดยาว ชักจะเกินกว:าท่ีควร ถึงทีท่ีจะตBองลัด
ตัดใหBส้ัน  

บอกแลBวว:า ในชีวิตน้ี ไม:ว:าจะมองในช:วงยาวตลอดทั้งชีวิต หรือ
ในช:วงส้ันของเวลาแต:ละวันๆ ไม:มีใครหมดโอกาส แมBกระท่ังถึงขณะสุดทBาย
ของวันน้ันๆ หรือของชีวิตน้ัน สําหรับช:วงส้ันของแต:ละวัน ไดBพูดไปแลBว 

ทีน้ี ในช:วงยาวตลอดท้ังชีวิต ทางธรรมบอกใหBว:า แมBแต:ในขณะ
สุดทBายของชีวิตน้ัน ทุกคนก็ไม:หมดโอกาสท่ีจะไดBประโยชน�อย:างสูงสุด หรือ
ทําใหBชีวิตไดBส่ิงท่ีดีท่ีสุด 

บางคนนึกเสียใจว:าตลอดเวลายาวนานท่ีผ:านมาของชีวิตน้ี เรามี
ชีวิตท่ีไรBค:า ไม:ไดBทําอะไรท่ีเป$นประโยชน�เลย หรือตลอดชีวิตน้ัน มีแต:ความ
ลBมเหลว เอาละ การรูBสํานึกน้ันก็เป$นส่ิงท่ีดี แต:เม่ือสํานึกแลBว ก็สลัดมัน
ออกไป กลับใจเป$นดี แลBวก็สามารถพลิกผันเวลาส:วนทBาย หรือแมBแต:วาระ
สุดทBาย จนถึงขณะสุดทBายของชีวิตใหBมีการไดBท่ีดีท่ีสุด 

ชีวิตน้ี ว:ากันถึงความจริงในท่ีสุด ก็เป$นเร่ืองของเวลาแค:ขณะหน่ึงๆ 

ท่ีจะสืบต:อไป หรือจะพลิกผันก็ไดB การศึกษาท่ีถึงปVญญาซ่ึงส:องสว:างท่ัวโล:ง
ตลอด สามารถเปล่ียนพลิกจิตท่ีเป$นแกนของชีวิตจากดําเป$นใส จากทุกข�เป$น
สุข ไดBฉับพลัน จึงไดBบอกว:าไม:มีการหมดโอกาสของชีวิต แมBถึงขณะสุดทBาย 

แมBแต:พลิกผันความผิดพลาดในขณะท่ีหวุดหวิดกัน ก็ยังไดB ดังท่ีใน
พุทธกาล มีพระสาวกบางท:านเกิดความทุกข�มาก ถึงกับฆ:าตัวตาย เช:น 

องค�หน่ึงเป$นโรครBาย เจ็บปวดมีทุกขเวทนามาก การพัฒนาทางจิตท่ีไดBไวB
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It is not the last minute of life, but the moment of the highest gain 

After a discussion to and fro, this is getting lengthy and tending to 

be superfluous, so it is about time to cut it short. 

As said earlier, in this life, whether perceived in a long range, i.e. 

the whole life, or in a short range, i.e. one day at a time, no one ever 

runs out of his chance even up to the last minute of that particular day 

or of that particular life. About [time perceived in] a short range, of each 

particular day, mention has been made already. 

Now as for [time perceived in] a long range, encompassing the 

whole life, we are informed by the Dhamma that even in the last 

moment of life, no one has run out of his chance to achieve the highest 

benefit or to make his life obtain the best thing. 

Some people regret that over the long time that has passed of 

this life, they have lived worthlessly, having done nothing beneficial, or 

have had only failures throughout. All right, such repentance is a good 

thing. But after the penitence, they should shrug it off, switch to positive 

thinking, and be able to flip the concluding portion of time, or even the 

final period up to the last minute of life, so that the best can be gained. 

Life, in its ultimate reality, is just a matter of single moments 

which continue in succession or which can change course. Training that 

has attained to wisdom, which illuminates all around without obstruc-

tion, can instantaneously alter the mind, which is the core of life, from 

gloomy to clear, from miserable to happy. That is why it has been said 

that there is no running out of chance even to the last moment of life. 

It is even possible to drastically flip one’s mistake at the critical 

moment. As in the Buddha’s life time, some of his disciples were in such 

agony that they committed suicide. For instance, there was one who 

had a grave disease and was in great pain with an intense feeling of 

suffering. The high achievement in his mind development had vanished 
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สูงๆ ก็เส่ือมหายไปเพราะความเจ็บปKวยน้ัน จึงทBอแทBใจยิ่งนักจนลงมือฆ:า
ตัวตาย เอามีดโกนมาเชือดคอตัวเอง ซ่ึงเป$นวาระท่ีจิตใจฟVWนเฟeอนหมองมัว
ไป ไม:ดี คือพลาดไปเสียแลBว 

แต:ตอนจวนมรณะน่ันเอง เพราะไดBฝ̀กไดBศึกษาฝ̀กจิตเจริญปVญญา
มามาก สติมี ปVญญามา ถึงข้ันสว:างมองเห็นสัจธรรม พลิกสถานการณ�ทํา
ใหBจิตหลุดพBนเป$นอิสระในวาระสุดทBายน้ัน 

บางท:านเจ็บปKวยมาก และก็ไม:ไดBฆ:าตัวตาย แต:ในขณะท่ีจะมรณะ 

ปVญญาพัฒนาถึงภาวะท่ีพลิกผันจิตอย:างท่ีว:ากลายเป$นสุขสว:างสดใสไดBลุ
ถึงบรมธรรมในวาระสุดทBายน้ัน 

ผูBลุถึงประโยชน�สุขอย:างสูงสุดในวาระสุดทBายน้ี เม่ือพูดเชิงเทียบข้ัน 

กลายเป$นว:าข้ึนไปเหนือกว:าคนท่ีเรียกว:าประสบความสําเร็จในชีวิต ท่ีไดB
รํ่ารวยมีทรัพย�มหาศาล หรือมียศตําแหน:งมีอํานาจย่ิงใหญ: อันน้ันในภาษา
พระเรียกว:าเป$นระดับทิฏฐธัมมิกัตถ� (ประโยชน�ท่ีตามองเห็น) และเหนือกว:า
แมBแต:การไดBไปสวรรค� เหนือกว:าสุขของเทวดา และแมBแต:พระพรหม ซ่ึง
เป$นระดับสัมปรายิกัตถ� (ประโยชน�อย:างลํ้าเลยตาเห็น) ส:วนอันนี้เป$น
ประโยชน�สูงสุด ท่ีเรียกว:าปรมัตถ� 

เป$นอันว:าไม:ส้ินโอกาส แมBจนขณะสุดทBายของชีวิต 

ทีน้ี สําหรับผูBสูงอายุน้ี ส:วนมากก็ยังห:างไกลขณะสุดทBายท่ีว:าน้ัน จึง
ยังมีโอกาสอีกมากมาย ก็น:าจะทําช:วงเวลาท่ียังมีชีวิตอยู:น้ี ใหBเป$นเวลาท่ีดี
เลิศประเสริฐสุดของชีวิต เฉพาะอย:างย่ิงเป$นเวลาของประโยชน�สุขในระดับ
ของจิตใจและปVญญา ดBวยการศึกษา ฝ̀กจิตใจ และพัฒนาปVญญา 
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due to that illness. He was, therefore, so discouraged as to commit 

suicide by using a razor to cut his own throat, at which moment his mind 

was deranged and defiled. This was not good, i.e. it was indeed a misstep. 

But just as he was moribund, thanks to his prior intensive practice 

and study in mind training and cultivation of wisdom, his mindfulness 

arose along with his wisdom to the extent of illumination and seeing the 

truth, thereby flipping the situation and delivering his mind into 

freedom at that very last moment. 

Some people were in great agony and did not commit suicide, but 

when they were on the verge of passing away, their wisdom had 

developed to the extent of flipping the state of mind as said earlier into 

one of being happy, illuminated, bright, and able to attain the supreme 

Dhamma [i.e. nibbāna] at that last minute. 

An attainer of the highest benefit and happiness [i.e. nibbāna] in 

the last moment, relatively speaking, turns out to be better than a so-called 

success in his life, having a great abundance of wealth or enjoying a high 

rank and wielding great power—which, in religious terms, belongs to 

the level of diṭṭhadhammikattha (presently visible benefit)—and also 

superior even to ascension to heaven, i.e. better than the bliss of a deva 

or deity and even the bliss of a brahma or sublime deity—which belongs 

to the level of samparāyikattha (superior benefit beyond the visible)—

whereas this one is the supreme benefit, called paramattha. 

In conclusion, no one has run out of his chance even up to the 

last moment of his life. 

Now most elders are still a long way from the said last moment. 

Therefore, there is still ample opportunity. They should turn the period 

while they are still alive into the best, noblest time of their lives, 

particularly the time of benefit and happiness at the levels of mind and 

wisdom through education, mind training, and wisdom development. 



๒๔ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

มองในแง:บวก พอมาเป$นผูBสูงอายุน้ี กลายเป$นว:าพBนจากความวุ:นวาย
ดBานบําเรอกาย หมดเร่ืองทางสังคม และวางภาระการงานอะไรต:างๆ แลBว 

มีเวลามากขึ้น หรือมากทีเดียว ในการท่ีจะศึกษาพัฒนาดBานจิตและดBาน
ปVญญา 

ถBาจัดเป$นทําเป$น คือจัดการกับจิตใจของตนน่ีแหละใหBว:างโล:งขึ้น 

เอาเวลามาใหBแก:ธรรมแก:ปVญญามากๆ ก็จะมีการพัฒนาในระดับของการ
เขBาถึงประโยชน�สุขอย:างสูงสุดไดBอย:างดี 

 

อย�างน�อยก็ได�จตุรพิธพร: อายุ วรรณะ สุขะ พละ 

การศึกษาพัฒนาจิตใจพัฒนาปVญญา เพ่ือไดBเพื่อถึงประโยชน�สุข
สูงสุดของชีวิต มีโอกาสพูดท้ิงไวBแค:น้ี คือไดBแค:ฝากไวBใหBเป$นทางท่ีเลือกไดB
แลBวจะดีถึงท่ีสุดของชีวิต แต:อย:างนBอยก็พูดใหBสบายใจไดBว:า ยังมีชีวิตอยู: ก็
ศึกษาเร่ือยไป ถBาไม:หยุดพัฒนาธรรมพัฒนาปVญญา จะไม:เสียอะไร แต:จะไดB
อีกมาก 

ท่ีว:าจะไดBอีกน้ัน ขอยกตัวอย:างท่ีง:ายๆ คือจะไดBรับพรท่ีสรBางใหBแก:

ตัวเอง อย:างท่ีชอบพูดกันนักว:าจตุรพิธพร – พร ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ 

สุขะ พละ (อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ) 

ขBอแรก คือ อายุ คราวน้ีจะไดBเป$นผูB “สูงอายุ” ในความหมายเดิม
แทB ท่ีถูกตBอง 
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If we look on the positive side, once having become elderly, as it 

turns out, they have been freed from the fuss about catering to their 

physical needs, with no more socially related matters to attend to, and 

with all the work-related burdens relinquished. They will have more 

time or quite a great amount of time to study for mind cultivation and 

wisdom development. 

If they know how to manage and how to act, i.e. allowing their 

own minds more latitude and allotting a lot of time to the Dhamma and 

wisdom instead, there will be good development at the level of attaining 

the highest benefit and happiness. 

 

At least one can acquire the four boons of life: 

longevity, radiance, happiness, and health 

I have had a chance to talk about the study for mind cultivation 

and wisdom development to obtain or attain the highest benefit and 

happiness of life up to this point only. That is, I can but leave this [to the 

reader] as an option which, once chosen, will lead to the optimum of 

one’s life. In any event, at least, I can say this as an appeasing statement. 

As long as one lives, one should keep on studying. If one does not cease 

to cultivate one’s Dhamma and develop one’s wisdom, one will have 

nothing to lose, but will gain a lot more instead. 

As for what is meant by gaining a lot more, let me just cite a 

simple example. One will receive the blessings that one creates for 

oneself—what is all too often referred to as the four boons of life, or the 

four blessings, namely: longevity, radiance, happiness, and health 

(respectively in Pali, āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ). 

The first boon is āyu. We can now be “high in āyu,” in its proper, 

truly original sense. 



๒๕ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

ในความหมายท่ีแทBน้ัน “สูงอายุ” ท่ีท:านใหBความหมายว:ามีอายุ
มากน้ัน ไม:ใช:แปลว:าแก:เฒ:า หรือชราเลย เพราะอะไร เพราะว:า “อายุ” น้ี 

เป$นคําภาษาบาลี แปลว:า พลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิต ซ่ึงเป$นของดี ถBาไม:ดี จะ
ใหBเป$นพรไดBอย:างไร 

เราบอกว:า พร ๔ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ก็ตBองเป$นของดีท้ังน้ัน 

วรรณะ สุขะ พละน้ัน รูBกันชัดว:าดีแน: อายุอยู:ในชุดน้ี ก็ตBองดีเช:นกัน แต:คน
ไทย พอบอกว:า “มีอายุ” ก็นึกว:าคือแก: ชรา จะหมดแรง แต:คําเดิมใน

ภาษาบาลี อายุ คือพลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิต อย:างท่ีว:าเม่ือก้ี 

ดังน้ัน ท่ีว:ามีอายุ คือมีพลังสืบต:อชีวิต จึงเป$นของดี และจึงเป$นพร

อย:างหนึ่ง ยิ่งบอกว:า “สูงอายุ” คือมีอายุมาก ก็หมายความว:ามีพลัง
ท่ีว:าน้ันมาก ก็ยิ่งดีใหญ: 

ถึงตอนน้ี ตBองรีบรวบรัด เพราะยืดยาวนักแลBว เพ่ือใหBเขBาใจไม:ยาก
นัก ขอเล:าเร่ืองท่ีพอรูBกันว:า พระพุทธเจBาตรัสว:า พระองค�จะดํารงพระชนม�
อยู:ตลอดกัป คือตลอดช่ัวอายุของคนยุคน้ี หมายความว:าเต็ม ๑๐๐ ปX ก็ไดB 
แต:เวลาน้ัน พุทธบริษัทท้ัง ๔ มีคุณสมบัติพรBอมดีพอท่ีจะดํารงพระศาสนา
ไดB พระองค�จึงทรงปลงพระชนมายุสังขาร คือดํารงพระชนม�อยู:เพียง ๘๐ 

พรรษา 

ทีน้ี ท่ีตรัสว:าจะดํารงพระชนม�อยู:ใหBครบ ๑๐๐ ปX ก็ไดBน้ัน ก็ไดBทรง

อธิบายไวBดBวยว:า จะทรงพระชนม�อยู:ไดBดBวยการเจริญอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ 

วิริยะ จิตตะ วิมังสา 
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In its true sense, “high in āyu,” whose interpretation is given as 

“having much āyu,” does not mean “old” or “aged” at all. Why is that so? 

This is because āyu is a Pali word meaning “life-sustenance energy,” 

which is a good thing. If not, how could it be given as a boon or blessing? 

We speak of the four blessings, namely: longevity, radiance, 

happiness, and health. These must all be good things. Radiance, 

happiness, and health are clearly known to be definitely good. Āyu [here 

interpreted as longevity in the context of the four boons when taken 

together] in this set must also be a good thing. But for Thai people, once 

[the phrase] “having āyu” is mentioned, they think that it means getting 

old or aged, on the verge of losing all strength. By contrast, in the 

original Pali, āyu refers to life-sustenance energy, as said a moment ago. 

Therefore, having āyu is in effect having life-sustenance energy, 

which is a good thing and thus constitutes a blessing. The more a person 

is said to be “high in āyu” (i.e. having much āyu, meaning having a great 

deal of the said vital power), the better. 

Up to this point, it is necessary to hasten to cut the discussion 

short, as it has been quite lengthy already. To make it not so hard to 

understand, let me recount what is relatively common knowledge. The 

Buddha said that he could possibly live throughout the kappa, i.e. all 

through the human lifespan in the present age, which might also mean a 

full hundred years. At that time, however, the four Buddhist assemblies 

[monks, nuns, male lay devotees, and female lay devotees] were ade-

quately qualified, good enough to uphold the religion. The Buddha, 

therefore, relinquished his vital power, making it known that he would 

live for eighty years only. 

Now, when saying that he might as well live a full hundred years, 

the Buddha also explained that he could do so through cultivating the 

iddhipāda [“bases of psychic potency”], namely: chanda [“zeal”], viriya 

[“energy”], citta [“thoughtfulness”], and vīmaṁsā [“investigation”]. 



๒๖ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

ถBาพูดอย:างชาวบBาน ก็คือ มีใจใฝKปรารถนาจะทํางานดีงามสรBางสรรค�ท่ี

คิดหมายใหBสําเร็จเป$นประโยชน� (ฉันทะ) เพียรพยายามทํางานน้ันใหB

กBาวหนBาไป (วิริยะ) ใจอยู:กับงานน้ันมุ:งจดจ:อจริงจังในการท่ีจะทําใหB

สําเร็จ (จิตตะ) ใชBปVญญาไตร:ตรองตรวจตราจัดวิธีดําเนินการใหBลุล:วงถึง

จุดหมาย (วิมังสา) 
ผูBสูงอายุท่ีชอบทํางานท่ีดีโดยมีใจรัก แมBแต:งานอดิเรกอย:างทํา

สวนดอกไมB น่ีคือมีฉันทะ แลBวก็มีวิริยะ เพียรขยันหม่ันทํา มีจิตตะ เอาใจใส:
จริงจังคอยดูแลไม:ท้ิง แลBวก็มีวิมังสาติดตามตรวจสอบผลคิดคBนหาทาง
แกBปVญหาตลอดจนทดลองวิธีการต:างๆ ท่ีจะพัฒนาหรือทําใหBไดBผลดียิ่งขึ้น 
แค:น้ีก็มีหวังว:าจะไดBยืดอายุใหBยืนยาวอยู:ไปไดBอีกนาน 

ทีน้ี ยิ่งเป$นงานท่ีเป$นเร่ืองเน้ือตัวของชีวิตเอง คือการศึกษา เพื่อ
พัฒนาจิต พัฒนาปVญญาท่ีว:าน้ัน ก็ยิ่งตรงเปaาหมาย 

ก็เอาอิทธิบาท ๔ มาใชBดําเนินการศึกษาพัฒนาจิตพัฒนาปVญญาท่ีว:า
น้ี ก็จะมี “อายุ” คือมีพลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิต โดยมีพลังอายุน้ีอย:างสูง 
(สูงอายุ) คือมีอายุมาก หมายความว:ามีพลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิตน้ีมาก 

เป$นอันว:า ไดBพรขBอท่ี ๑ คือ อายุ 

พอมีพลังอายุดี พรBอมดBวยจิตใจท่ีผ:องใส สบาย อ่ิมอกอ่ิมใจ เป$นตBน 

ก็จะสําแดงพลังน้ันออกมาใหBปรากฏเป$นความมีผิวพรรณเปล:งปล่ัง มีสง:า

ราศี ท่ีเรียกว:า วรรณะ เป$นพรขBอท่ี ๒ 
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In the layman’s terms, this effectively means having a mind that 

wishes to do good work constructively, aiming to be successful and 

beneficial (chanda), forging ahead with the work (viriya), with the mind 

focusing on it, being intent in earnest on accomplishing it (citta), and 

employing wisdom to investigate and examine a method to get it done, 

thereby reaching the goal (vīmaṁsā). 

For those elders who like to do something good with fervor, even 

if it is only a hobby like gardening, this means there is chanda. Then 

there is also viriya: putting efforts into the work; and citta: being 

attentive to it in earnest, taking care of it, without abandoning it. This is 

appended by vīmaṁsā: following up, examining the result, searching for 

solutions to problems, as well as experimenting on different methods 

for development or improvement. Merely this will hopefully extend 

their lives for a long time. 

Now, especially if the work has to do with life itself, i.e. education 

for mind cultivation and wisdom development, it is even straighter to 

the target. 

That is, the four bases of psychic potency should be employed in 

conducting the said study for mind cultivation and wisdom development. 

There will then arise āyu, i.e. the energy to sustain life, with a high level 

of vital power (high in āyu), or having much āyu, meaning having a great 

amount of life-sustenance energy. 

So the first boon is acquired, namely āyu [“longevity”]. 

Once a person has good vital power together with a mind radiant, 

at ease, satisfied, and so on, this power will be manifested through a 

brilliant complexion with radiance, which is called vaṇṇa, constituting 

the second boon. 

  



๒๗ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

เม่ือมีพรขBอท่ี ๑ และขBอท่ี ๒ คือ อายุ และวรรณะแลBว ก็มองเห็นไดB

ไม:ยากว:า พรขBอท่ี ๓ คือ สุขะ – ความสุข และขBอท่ี ๔ คือ พละ – ความมี
เร่ียวแรงกําลัง มีสุขภาพดี ก็จะมีมาดBวย เป$นอันว:ามีพรครบ ๔ อย:าง เป$น
จตุรพิธพร ดังท่ีว:าขBางตBน 

เป$นอันว:า ผูBสูงอายุท่ีว:าน้ัน มีชีวิตดีงาม พรBอมดBวยจตุรพิธพร ท้ัง 

อายุ วรรณะ สุขะ และพละ 

แค:น้ีก็น:าจะพอใจไดBไม:นBอย 

 

สูงอายุ คือได� ไม�ใช�เสียอายุ 

อย:างท่ีไดBรับรูBกันว:า สังคมท่ัวหลBากําลังกBาวหนBาพากันไปเป$นสังคม
ผูBสูงอายุ ว:าเฉพาะประเทศไทยก็ไดBเจริญพัฒนามาเป$นสังคมผูBสูงอายุแลBว 

เม่ือสังคมมีผูBสูงอายุเป$นคนจํานวนใหญ: ผูBสูงอายุก็มีความสําคัญต:อ
ความเป$นไปท้ังในทางเจริญและในทางเส่ือมของสังคมประเทศชาติมากข้ึน 

และสังคมก็ควรตBองเอาใจใส:ต:อความเป$นอยู:เป$นไปของผูBสูงอายุมากข้ึนดBวย 

ดังท่ีไดBพูดมาไม:นBอยในท่ีน้ี ซ่ึงอาจถือว:าเป$นการมองในแง:ดี แต:ท่ีจริงน:าจะ
เป$นการพูดในแง:ของการท่ีจะทําใหBดี 

ถึงจะเป$นสังคมผูBสูงอายุ สังคมก็มิใช:เป$นสังคมของคนสูงอายุ สังคม
มีคนต:างรุ:น ต:างวัย อยู:ร:วมกัน ท้ังคนสูงอายุ และคนวัยอื่นๆ โดยอาจ
จําแนกเป$น ผูBสูงอายุ ผูBเจริญวัย และผูBอ:อนวัย หรือ คนวัยตBน คนวัยกลาง 

และคนสูงอายุ ทุกคนทุกรุ:นมารวมกันเป$นสังคมน้ี ก็จึงตBองเอาใจใส:คํานึงถึง
ทุกคน 
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When there are the first two boons, namely: āyu and vaṇṇa, it 

should not be difficult to see that the third one, i.e. sukha, and the 

fourth one, i.e. bala or possession of energy, power, and good health 

will also ensue, so that the blessings will come as a complete set of four, 

constituting the four boons of life as said earlier. 

So the said elders will enjoy good lives brimming with the four 

boons: longevity, radiance, happiness, and health. 

Even merely this should be quite satisfying indeed. 

 

Being high in āyu is gaining, not losing, āyu [“vital power”] 

As is commonly acknowledged, societies the world over are all 

progressing towards becoming ones of the elderly. Thailand, in par-

ticular, has developed into such a society already. 

When society has a large number of elders, they will become 

more significant for the course of society and the country, both in 

prosperity and in decline. Society should also pay more attention to 

their subsistence and course of living, as has been discussed quite a bit 

here. This could be regarded as a positive outlook, but actually it ought 

to be a statement in terms of how to do it well. 

Even as a society of the elderly, it is by no means composed 

exclusively of elders. Rather, it comprises people of different genera-

tions and different age groups living together. Both elders and people of 

other age groups taken together could possibly be divided into old ones, 

grown-up ones, and very young ones, or alternatively the early-aged, 

the middle-aged, and the old-aged. As all people of all age groups come 

and make up society, attention is to be paid, and consideration given, to 

them all. 
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ตรงน้ี ขอแทรกเร่ืองนอกนิดหน:อย เป$นขBอน:าแปลกใจ จะว:าน:าขําก็
ไดB คือเร่ืองความเพ้ียนของภาษา 

เม่ือก้ีพูดถึงคําว:า “อายุ” ไดBบอกว:าในภาษาบาลีท่ีเป$นคําเดิม “อายุ” 
หมายถึงพลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิต (บางคัมภีร�บอกส้ันๆ แค:ว:า อายุ แปลว:า 

ชีวิต) อายุจึงเป$นพรอย:างหน่ึงท่ีสําคัญอยู:ในจตุรพิธพร เราจึงขอใหBคนน้ัน
คนน้ี มีอายุ มีวรรณะ มีสุขะ มีพละ 

ดังน้ัน “สูงอายุ” ท่ีเราแปลว:ามีอายุมาก จึงควรหมายความว:ามี
พลังชีวิตมาก แต:ในภาษาไทยกลับตรงขBาม ท่ีว:าสูงอายุ มีอายุมาก กลายเป$น
ว:าแก: เฒ:า จะหมดแรง ชีวิตหมดกําลัง 

คราวน้ีมีเพ่ิมอีกคําหน่ึง คือ “วัย” เม่ือพูดว:าเจริญวัย ในภาษาไทย
หมายความว:าเจริญเติบโตขึ้น แต:ในภาษาบาลีท่ีเป$นคําเดิม วัย คือ “วย” 

หมายถึงความเส่ือม ความโทรมท่ีจะไปสู:ความส้ินสลาย ดังน้ัน เจริญวัย 

เจริญโดยวัย จึงแปลว:าเป$นผูBใหญ: แก: เฒ:า บางคร้ัง ท่ีว:า“สูงอายุ” ก็มีบาง
คนพูดว:า “สูงวัย” 

ตามภาษาเดิม เจริญอายุ หมายถึงเพ่ิมพลังสืบต:อชีวิตใหBอยู:ไดBยืน

ยาว เวลาน้ี จึงเกิดมีความนิยมเรียกการทําบุญวันเกิดว:า อายุวัฒนมงคล 
(=มงคลเจริญอายุ, มงคลเพ่ิมอายุ) 

ส:วน เจริญวัย เจริญโดยวัย เป$น วัยวุฒิ (ภาษาบาลีว:า วโยวุฑฺฒิ) 
ไดBแก:ความเจริญโดยวัย ความเป$นผูBใหญ:โดยความเส่ือมสลาย เส่ือมเพ่ิมข้ึน 

คือเป$นผูBแก: ผูBเฒ:า 
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At this point, let me interject a bit of outside matter. It is 

something curious—or perhaps hilarious—namely, an issue of linguistic 

aberration. 

A moment ago, while on the word āyu, I said that in the original 

Pali, it means life-sustenance energy (a certain scripture briefly explains 

that āyu means “life”). Āyu is thus an important blessing in the four 

boons of life, which explains why we wish for a particular person’s 

longevity, radiance, happiness, and health. 

Therefore, “high in āyu,” which is interpreted as “having much 

āyu,” is supposed to mean having much vital power. In Thai, however, it 

is quite the contrary. By high in āyu or having much āyu is meant “old, 

aged, on the verge of losing all strength, or life running out of energy.” 

Now there is one more word to be added here, namely wai [Pali: 

vaya]. When we say “jaroen wai” in Thai, we mean “growing up.” In Pali, 

however, the original word vaya means “decay; deterioration leading to 

dissolution.” Therefore, “jaroen wai” or “jaroen doi wai” means being a 

senior, being old or aged. Sometimes, instead of saying “soong ayu” 

[“high in duration of life”], some would say “soong wai.” [“high in age”]. 

According to the original language, however, “jaroen āyu” means 

increasing in life-sustenance energy for longevity. That is why merit-

making on a birthday anniversary is now popularly referred to as 

āyuvaḍḍhana-maṅgala (= blessing for one’s longevity; blessing to 

increase one’s duration of life). 

On the other hand, “jaroen wai” or “jaroen doi wai” is vaya- 

vuḍḍhi “seniority by age” (in Pali, vayovuḍḍhi), meaning growing in age, 

seniority by decay, increasing in decay, i.e. being an old or aged person. 
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“วัย” มีการใชBในความหมายท่ีซBอนลงไปอีกช้ันหน่ึงดBวย คือ เม่ือถือ
ว:าอายุ เป$นเวลาท้ังหมดท่ีมีชีวิตอยู:ไดB ก็เอาเวลาท้ังหมดของชีวิต ท่ีมีความ
เจริญเติบโตแลBวเส่ือมลงไป ต้ังแต:เกิดไปจนส้ินสลายคือตาย มาจัดแบ:งเป$น
ช:วงๆ หรือเป$นระยะๆ คือเป$นข้ันตอนของการคืบเคล่ือนสู:ความดับสลาย 

และเรียกแต:ละช:วง แต:ละระยะว:า “วัย” เช:นเป$น ปฐมวัย มัชฌิมวัย 

ปVจฉิมวัย วัยเด็ก วัยรุ:น วัยหนุ:มสาว วัยชรา จึงมีวัยท่ีใชBในความหมายดีๆ 
เช:น วัยงาม ถึงวัย ถึงพรBอมดBวยวัย 

เร่ืองของถBอยคําท่ีเพ้ียนเปล่ียนความหมาย หรือใชBกันผิดพลาด
สับสนน้ี เม่ือรูBผิด เขBาใจผิดตามกันไปท่ัว จนกลายเป$นความหมายสามัญลง
ตัว อยู:ตัวแลBว แมBแต:ท:านผูBรูB เช:นผูBทําพจนานุกรม แมBจะรูBอยู:ว:าไม:ถูกตBอง
แทBจริง บางคร้ังก็ตBองยกใหBยอมรับ เป$นการถือตามโลกนิรุตติ 

เม่ือรูBทันความเพ้ียนของภาษาแลBว ก็ไม:ตBองไปหลงตามใคร ไม:ว:าใน
ขณะน้ันๆ เขาจะใชBคําน้ันในความหมายเดิมหรือในความหมายท่ีเพ้ียน เรา
ก็จับไดBไล:ทันท้ังน้ัน 

ทีน้ี เม่ือจะพูดเอาสาระ ก็มาพูดกันตามความหมายเดิมท่ีเป$นหลัก 

คือแปล “อายุ” ว:า พลังสืบต:อหล:อเล้ียงชีวิต หรือใหBส้ันว:า พลังชีวิต ใคร
มีอายุมาก คือมีพลังชีวิตมาก ก็จะมีชีวิตอยู:ไดBนาน อย:างท่ีคนไทยเรียกว:ามี
อายุยืน 

เม่ือกี้ไดBบอกไปแลBวถึงหลักใหญ:ท่ีจะใชBยืดอายุ ทําใหBอายุยืน คือ
อิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป$นพลังชีวิตข้ันลึก คือเป$นพลังท่ีหล:อเล้ียงอยู:ในใจ เร่ิมดBวย
มีอะไรดีๆ ท่ีใจใฝKรักโดยมีฉันทะอยากจะทํา แค:น้ีใจก็ไม:แหBงไม:เห่ียว แลBว
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The word wai or vaya is also used in another layer of sense 

superimposed upon that. When we regard āyu as the total time of one’s 

life, we then divide up this duration—by the growing and then the 

decaying, or from birth to dissolution or death—into phases or periods, 

i.e. stages of inching towards dissolution, and call each phase or period 

“wai [Pali: vaya],” e.g. paṭhamavaya [“early phase of life”], majjhima-

vaya [“middle phase of life”], pacchimavaya [“last phase of life”], wai dek 

[“childhood”], wai roon [“teenage”], wai noom sao [“young adulthood”], 

wai chara, [“old age”]. The word wai is therefore also used in a positive 

sense, e.g. wai ngam [“(said of a female) beautiful at any age”], thueng 

wai [“come of age”], or thueng phrom duay wai [“reach maturity”]. 

As for words whose meanings have become aberrant or mutated, 

or words which have been misused or confused, so epidemically 

wrongly known or misunderstood that their meanings have become 

commonly established or settled, even experts such as lexicographers, 

despite their awareness of such improprieties, sometimes have to be 

resigned to regarding them as taken for granted, in effect abiding by 

conventional use of language. 

Once we are kept abreast of this linguistic aberration, we do not 

need to be misguided by anyone. No matter whether at that particular 

moment a given word is used in its original sense or in its deviant 

meaning, we will always be able to keep pace with it and catch it. 

Now, when a discussion is to be made about something essential, 

we should come to deal with the term in its original core meaning, i.e. 

translating āyu as life-sustenance energy, or, in short, vital power. One 

who has much āyu, i.e. has a great deal of vital power, will be able to 

live long or, as the Thais put it, mee ayu yuen [“have a long life”].  

A moment ago I spoke about the major principles for extending 

the duration of one’s life, for longevity, i.e. the four bases of psychic 
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ยังมีวิริยะ จิตตะ วิมังสา มารับมาเสริมเติมแรงเร:งใหBเดินหนBาต:อๆ ไป พลัง
ชีวิตจึงเขBมแข็งแรงมาก น่ันคืออายุยืนยาวออกไป อย:างท่ีพูดไปแลBว 

ทีน้ี นอกจากพลังชีวิตลงลึกเป$นแกนใจชุดใหญ:น้ันแลBว ยังมีหลักธรรม
ท่ีช:วยใหBอายุยืนอีกชุดหน่ึง ซ่ึงเป$นเร่ืองของความเป$นอยู:หรือการปฏิบัติตัว
ในชีวิตประจําวัน จะเรียกว:าขBอปฏิบัติเพ่ือส:งเสริมสุขภาพก็ไดB ช่ือเดิมว:า 

หลักอายุสสK (การปฏิบัติที่เกื้อหนุนอายุ, อายุวัฒนวิธี, องฺ.ป@ฺจก.๒๒/๑๒๕/

๑๖๓) มี ๕ ขBอ คือ 

๑. ทําอะไรๆ ต้ังแต:กินอาหาร อยู:ในส่ิงแวดลBอม ดําเนินอิริยาบถ ยืน

เดินน่ังนอน ก็ใหBเป$น สัปปายะ คือใหBสบายเก้ือกูลหนุนเอ้ือแก:ชีวิต ดีต:อ
สุขภาพ ใหBผ:อนคลาย ไม:เครียด (สัปปายการี) 

๒. ใน สัปปายะ ก็รูBจักประมาณ (สัปปาเย มัตตัญ@ู) 
๓. กินของท่ีย:อยไดBสลายแปรหมดไป เช:น กินของท่ีย:อยง:าย หรือ

เค้ียวใหBแหลกละเอียด (ปริณตโภชี) 
๔. รูBจักจัดรูBจักใชBเวลาใหBเหมาะ ทําถูกเวลา ทําเป$นเวลา ทําใหBพอ

หรือควรแก:เวลา เช:น นอนเป$นเวลา พอเวลา (กาลจารี) 
๕. รูBจักถือพรหมจรรย� มีการควบคุมกามารมณ�เวBนเมถุนตามควร 

เช:น ถึงวันพระ ก็ถือหรือรักษาอุโบสถ (พรหมจารี) 
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potency, which constitute vital power at a profound level, namely 

sustenance energy within the mind, starting with having something 

good that one fervently sets upon doing with zeal. This alone will keep 

the mind from being despondent. Additionally, this will be supported 

and reinforced by energy, thoughtfulness, and investigation, to urge the 

moving forward on and on. The vital power will thus become very intense 

and strong, resulting in an extended duration of life, as said earlier. 

Now, besides the major set of tenets involving vital power deep 

down as the mind’s core, there is yet another set of tenets to promote 

longevity, which involves one’s lifestyle or how one conducts oneself in 

daily life. This can also be called health promotion practices. The original 

term is the principles of āyussa (practices favorable for life, methods of 

extending one’s duration of life (AIII, 145), which are five in number: 

1. Whatever one does, ranging from eating, to living in an environ-

ment, to taking any of the four postures—standing, walking, sitting, and 

lying down—one makes it sappāya, i.e. making it at ease, conducive to 

life, favorable for health, relieving, and relaxing (sappāyakārī). 

2. One knows moderation in sappāya (sappāye mattaññū). 

3. One eats what is digestible, dissoluble, or decomposable e.g. 

eating what is easy to digest or chewing food into tiny bits (pariṇata-

bhojī). 

4. One knows how to properly administer or spend one’s time, 

doing things at the right time, at regular times, adequately or appro-

priately for the time, e.g. sleeping at regular hours, for an appropriate 

amount of time (kālacārī). 

5. One knows how to practice brahmacariya or leading a sublime 

life, such as restraint in sexual desires by forgoing intercourse on appro-

priate occasions, e.g. observance of the Uposatha [with celibacy being 

the third of the eight training rules] on a Buddhist holy day (brahmacārī). 
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(อายุวัฒนวิธี มีอีกชุดหน่ึง เปล่ียนขBอ ๔ เป$น ถือศีลรักษาวินัย (สีลวา) 
และขBอ ๕ มีกัลยาณมิตร) 

ที่ว�ามานี้คือผู�สูงอายุเพิ่มอายุให�แก�ตัวเอง ทีนี้ เมื่อก้ีได�พูดถึงคําว�า 
“วัยวุฒิ” ก็มีเร่ืองท่ีควรพูด ในแง�ที่ผู�สูงอายุช�วยเพ่ิมอายุให�แก�ผู�อ�อนอายุ 

“วุฒ” (“วุทฺธ” ก็ไดB, บาลีคําเดิม=วุฑฺฒ, วุทฺธ) แปลว:า เจริญแลBว แก: 
ผูBใหญ: (นิยมใชBในรูปภาวนามเป$น “วุฒิ”) คําน้ีก็สําคัญ เราไดBยินคําสวดใหB
พรของพระบ:อยมากหรือเป$นประจําทีเดียวว:า  

อภิวาทนสีลิสฺส นิจฺจํ วุฑฺฒาปจายิโน 

จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺติ อายุ วณฺโณ สุขํ พลํ. (ขุ.ธ.๒๕/๑๘/๒๙) 

แปลว�า: ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย:อมเจริญแก:บุคคลผูB
มีการอภิวาทเป$นปกติ ผูBเคารพนับถือวุฒชน (ผูBเจริญ ผูBแก: ผูBใหญ: ผูBมีวุฒิ) 
เป$นนิตย� 

ทีน้ี “วุฒ” คือ ผูBเจริญ ผูBแก: ผูBใหญ: น้ัน ตามท่ีรูBกันท่ัวไปก็มี ๓ พวก 

คือ ชาติวุฒ – ผูBใหญ:โดยชาติตระกูล วัยวุฒ – ผูBใหญ:โดยวัย และ คุณวุฒ – 

ผูBใหญ:โดยคุณความดี 

แต:ในคัมภีร�สําคัญแห:งหนึ่ง (สุตฺต.อ.๒/๑๔๗) ท:านแยกละเอียดว:า 

“วุฒ” มี ๔ คือ ป�ญญาวุฒ – แก:ใหญ:เจริญโดยปVญญา คุณวุฒ – แก:ใหญ:
เจริญโดยคุณสมบัติ โดยคุณความดี ชาติวุฒ – แก:ใหญ:เจริญโดยชาติตระกูล 

และ วัยวุฒ –  แก:ใหญ:เจริญโดยวัย ท้ังน้ี ถือ ป�ญญาวุฒ เป$นอันดับ ๑ 
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(There is another set of āyuvaḍḍhanavidhi or life-growing methods, 

where item 4 is changed to upholding training rules, observing the dis-

cipline (sīlavā) and item 5 to having kalyāṇamitta or good friends.)  

What has been discussed thus far concerns elders increasing āyu 

for themselves. Now, a moment ago, I spoke of vayavuḍḍhi (seniority by 

age). There is something worth talking about in terms of how the elderly 

help increase āyu for people young in age. 

The word vuḍḍha (also vuddha; original Pali: vuḍḍha, vuddha) 

means grown-up, elderly, senior (often used in the form of an abstract 

noun as vuḍḍhi). This is an important word, as we quite often, or even 

regularly, hear the monks chant their blessings thus: 

Abhivādanasīlissa niccaṁ vuḍḍhāpacāyino  

Cattāro dhammā vaḍḍhanti āyu vaṇṇo sukhaṁ balaṁ (Dh, 109) 

Meaning: These four qualities, namely: longevity, radiance, happiness, 

and health, will increase for those who normally salute, or who regularly 

revere and respect, grown ones (developed ones, elders, seniors, ones 

with seniority). 

Now, as for vuḍḍha, i.e. developed one, elder, or senior, as is 

generally known, there are three categories: jātivuḍḍha, elder by birth 

or clan, vayavuḍḍha, elder by age, and guṇavuḍḍha, elder by virtue. 

But in an important scripture (SnA2) vuḍḍha is divided in more 

details into four categories, namely: paññāvuḍḍha: senior, grown, 

developed by wisdom, guṇavuḍḍha: senior, grown, developed by virtue, 

jātivuḍḍha: senior, grown, developed by birth or clan, and vayavuḍḍha: 

senior, grown, developed by age—all these with paññāvuḍḍha ranking 

first. 
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ท่ีท:านแนะนําบอกว:า ผูBเคารพนับถือวุฒ จะเจริญดBวยอายุ วรรณะ 

สุขะ พละน้ัน คัมภีร�ท่ีแยก ๔ วุฒ บอกว:าหมายถึงเคารพนับถือผูBวุฒโดย
ปVญญาและคุณความดี (แก:ใหญ:เจริญดBวยปVญญาและคุณความดี) 

ส:วนอีก ๓ คัมภีร�ท่ีแยก ๓ วุฒ บอกว:าหมายถึงเคารพนับถือผูBวัยวุฒ 

ท่ีพรBอมดBวยคุณความดี คือผูBสูงอายุสูงวัยท่ีมีคุณความดีมาก (คุณสมฺปนฺโน 

วโยวุฑฺโฒ) 
ทําไมการเคารพนับถือวุฒหรือวุทธชน ผูBมีคุณความดีมีปVญญา จึงทํา

ใหBมีพลังชีวิตดี มีอายุยืนไดB คําตรัสน้ีเป$นการแนะนําบอกกล:าวในวงกวBาง 

เป$นเชิงวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรม 

การเคารพนับถือน้ันมากับใจท่ียอมรับ หรือมองเห็นคุณค:าแลBวเล่ือมใส 

ทําใหBอยากเขBาใกลB ไปหา ยินดีรับฟVง พรBอมจะศึกษาเหมือนเชิญหรือเปbด
โอกาสใหBบอกเล:าแนะนําและใส:ใจกัน ทําใหBไดBเรียนรูB และรอดภัย แมBแต:
คนไม:ฉลาด เรียนรูBไม:เป$น แค:ไดBเลียนแบบ ไดBตามอย:าง ก็ช:วยใหBดําเนิน
ชีวิตถูกตBอง เป$นอยู:ดีไดB พูดส้ันๆ ก็คือไดBอยู:ในชุมชนในสังคมในวัฒนธรรม
ท่ีมีการเกาะกุมสังสรรค�เสวนาอันใหBพากันพัฒนาในกุศล จึงทําใหBไดBอายุ 

โดยมีชีวิตเจริญม่ันคงสุขสวัสดี และน่ีก็เป$นคุณค:าของผูBสูงอายุต:อสังคม  
เม่ือเจริญอายุแลBว วรรณะ สุขะ พละ ก็ตามต:อมาไดB 
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As for the advice that those revering and respecting elders will 

thrive in longevity, radiance, happiness, and health, according to the 

scripture that divides elders into four categories, it [specifically] means 

reverence and respect of an elder by wisdom and virtue (grown, great, and 

developed with wisdom and virtue). 

The other three scriptures that divide elders into three categories 

state that it [specifically] means reverence and respect of an elder by 

age who is also endowed with virtue, i.e. a person elderly or advanced in 

age who has great virtue (guṇasampanno vayovuḍḍho). 

Why is it that reverence and respect for an elder with virtue and 

wisdom will lead to one’s own good vital power and longevity? This 

statement of the Buddha’s is in effect a piece of advice in a broader 

scope, in the manner of a way of life or culture.  

Reverence and respect come with a mind that acknowledges or 

appreciates the value of, and then becomes admiringly confident in, the 

person in question, which enables one to feel like approaching him or 

visiting him, willing to listen to him, ready to learn from him, as if 

inviting or allowing him to offer a narrative, a piece of advice, or mutual 

care, thereby resulting in one’s own learning and surviving a peril. Even 

for an unintelligent person who is incapable of learning anything, merely 

imitating or following a role model will help him properly conduct his 

own life and enjoy his own well-being. Briefly speaking, getting to live in 

a community, society, or culture where there is solidarity, interchange, 

or dialogue that fosters development as a group in wholesomeness will 

thus allow an individual to obtain āyu or vital power, thereby enjoying a 

prosperous, secure, happy, and well-off life. And this is effectively the 

value of the elderly for society. 

Once there is growth in āyu or vital power, it is then possible for 

radiance, happiness, and health to ensue. 
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สังคมอย�างไร คือรู�เข�าใจคุณค�าของผู�สูงอายุ 

ยํ้าอีกทีว:า การแสดงความเคารพนับถือ มีความหมายท่ีแสดงถึงการ
เหลียวแล ใส:ใจคํานึงถึงกัน โดยมองเห็นคุณค:าความสําคัญ และคุณค:า
ความสําคัญน้ันก็ท้ังหมายถึงและมุ:งเพ่ือประโยชน�แก:สังฆะหรือสังคม เช:น
เพ่ือเป$นแบบแผนหรือวัฒนธรรมประเพณี ท่ีจะรักษาสังฆะหรือสังคมใหBดี
งามเจริญม่ันคง 

เพราะมองที่และมุ:งเพื่อประโยชน�ของสังฆะหรือสังคม เป$นเรื่อง
ของส:วนรวม การแสดงความเคารพนับถือจึงไม:ใช:เป$นการมาวัดเทียบกัน
ระหว:างบุคคลว:าใครสูงใครตํ่า ใครดีใครเลว ฉันควรจะไหวBคนน้ันคนน้ีไหม 

แต:ใหBมีหลักท่ียึดถือแลBวก็ต้ังกติกาข้ึนมา (อย:างท่ีพระกราบไหวBกันตามลําดับ
พรรษา หรือทหารแสดงความเคารพกันตามลําดับข้ันยศ เป$นตBน) 

ถBามองในแง:บุคคลว:า คนผูBน้ัน ผูBใหญ:คนน้ี ไม:ดี ไม:น:านับถือ ฉันไม:
ไหวB ไม:แสดงความเคารพ ก็มิใช:ใหBเป$นการวัดกันระหว:างบุคคล หรือเทียบ
เขาเทียบเราว:า คุณไม:ดีกว:าฉัน ท:านเลวกว:า ขBาไม:ไหวB อะไรทํานองน้ี แต:
ทําเพ่ือเป$นการเตือนสติปลุกสํานึกใหBเขาไดBคิดท่ีจะแกBไขปรับปรุงตัว แต:
ถึงแมBจะทําอย:างมีเหตุผลเช:นน้ี ท:านก็ไม:สนับสนุนใหBทําเป$นการส:วนตัว 

แต:ใหBเป$นปฏิบัติการทางสังคม (เช:น เคยมีภิกษุแสดงอาการหยาบโลนต:อ
ภิกษุณี ท:านมิใช:ใหBภิกษุณีรูปนั้นๆ แสดงปฏิกิริยาอะไร แต:พระพุทธเจBา
ทรงใหBภิกษุณีสงฆ�ประชุมกัน ก็ลงมติไม:ใหBไหวBภิกษุน้ัน ใหBร:วมกันถือว:า
ภิกษุน้ันเป$นผูBท่ีไม:พึงไหวB. วินย.๗/๕๓๓–๔/๓๓๖. ในสังคมและในชุมชนท้ังหลาย 

ก็น:าจะถือหลักการและใชBปฏิบัติการแบบน้ี) 
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What kind of society knows and understands the value of elders? 

Let me emphasize once again that showing reverence and 

respect refers to expressing mutual care, attentiveness, or regard 

through appreciation of value or significance. And that value or signi-

ficance both refers to and aims for benefits to the group or society, e.g. 

for serving as a norm or culture and tradition that will maintain the 

group or society in prosperity and security. 

As looking at or aiming for benefits of the group or society has to 

do with [society] at large, showing reverence and respect is by no means 

taking measures or making comparisons between individuals in terms of 

who is high and who is low, who is good and who is bad, or whether I 

should salute this or that particular person. Instead, there should be 

principles to abide by and regulations should be set up (such as monks 

saluting hierarchically by the number of years spent in the monkhood, 

or military personnel saluting hierarchically by military rank). 

If it is deemed on the individual front that that particular person 

or this particular senior is not nice, not worthy of respect, and so I won’t 

salute him or show respect to him, it is not to be done as an inter-

personal evaluation or comparison between individuals in such a way 

that as you are no better than me or you are meaner than me, I won’t 

salute you, or something to that effect. But it is done as an admonition 

or reminder, to arouse the other party’s conscience so that he will 

amend his way. Nonetheless, even though it is done justifiably like this, 

the Buddha did not endorse doing it by taking it personally, but it should 

be a social sanction. (For instance, a certain monk exhibited obscene 

behavior towards some nuns. It was not the case that the Buddha let 

the nuns react individually. Instead, he allowed them to call a meeting, 

in which it was resolved that they would not salute that monk, 

collectively regarding him as not worthy of being saluted (Vin. [2], 262). In 

all societies or communities, similar principles to this should be adhered 

to and implemented. 
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ในเม่ือความเคารพนับถือน้ัน ต้ังอยู:บนฐานของคุณค:าความสําคัญ
ต:อสังคม และว:าโดยรวม ผูBสูงอายุก็มีคุณค:าความสําคัญต:อสังคม ท้ังท่ีไดB
ทําใหBแลBว และยังทําไดBต:อไปดังว:าแลBว คนท่ีตBองการรักษาสังคมใหBดีงาม
เกษมศานต�ม่ันคง นอกจากตระหนักรูBและแสดงออกถึงการมองเห็นคุณค:า
ความสําคัญน้ันแลBว ก็พึงช:วยกันเก้ือกูลหนุนเสริมใหBบรรดาผูBสูงอายุมีโอกาส
รักษาคุณค:าความสําคัญน้ันและสามารถเอ้ืออํานวยประโยชน�แห:งศักยภาพ
ของตนใหBแก:เหล:าอนุชนของสังคมสืบต:อไป 

เป$นธรรมดาอยู:แลBวว:า สังคมจะอยู:ดีมีความม่ันคงไดB ก็ต:อเม่ือคนท้ัง
มวล อย:างนBอยส:วนใหญ: มีชีวิตเป$นอยู:ดีมีความม่ันคง และผูBสูงอายุท้ังหลาย
ก็เป$นคนส:วนหน่ึงของสังคมน้ี ดังน้ัน อย:างนBอยตามธรรมดาน้ี จึงจะตBองใหB
ผูBสูงอายุท้ังหลายมีชีวิตเป$นอยู:ดีมีความม่ันคง ย่ิงเม่ือมาเป$นสังคมผูBสูงอายุ 

ซึ่งมีผูBสูงอายุเป$นจํานวนใหญ: ความม่ันคงอยู:ดีของสังคม ก็ยิ่งขึ้นต:อความ
ม่ันคงอยู:ดีแห:งชีวิตของผูBสูงวัยมากขึ้น จึงจําเป$นอยู:เองท่ีสังคมส:วนรวม
จะตBองเอาใจใส:ดูแลคํานึงเคารพต:อสวัสดิภาพเป$นตBนของบรรดาผูBสูงอายุ
เหล:าน้ันใหBมากมายจริงจัง  

ผูBสูงอายุ สูงวัย คือผูBแก: ผูBเฒ:าน้ัน ถูกภัยแห:งชราคุกคาม และทําลาย
ความม่ันคงของชีวิตอยู:แลBวตลอดเวลา พรBอมท้ังโรคภัยนานาท่ีมักพ:วง
พลอยมาซํ้าเติม อย:างท่ีไดBเล:าขBางตBนถึงเร่ืองคหบดีชรา ท่ีมาเฝaาและกราบ
ทูลพระพุทธเจBาว:า ท:านแก:เฒ:าแลBว ร:างกายก็ปKวยกระเสาะกระแสะเจ็บ
ออดๆ แอดๆ ไม:มีโอกาสมาเฝaาพระพุทธเจBาไดBสมํ่าเสมอ จึงขอใหBประทาน
พระโอวาท และไดBตรัสสอนใหBฝ̀กใจว:า “ถึงกายจะปKวย แต:ใจไม:ปKวย” 



If you know how to be elderly, then it is worth being an elder 34 

 

Since reverence and respect are based on value or significance 

for society, and generally speaking, the elderly have such value or sig-

nificance, in terms of both what they have done for it in the past and 

what they will still be able to do further, as said earlier, those who want 

to maintain society, making it virtuous, safe, peaceful, and secure, apart 

from realizing the elderly’s value or significance and showing their reali-

zation, should also contribute to supporting the elderly in such a way as 

to provide them with the opportunity to preserve that value or signi-

ficance and enable them to make use of their potential for the benefits 

of the succeeding generations for years to come. 

It is already normal that society will only enjoy a healthy state and 

security when all members, or at least most of them, enjoy good lives 

and security. As all elders are part of society, at least as a matter of 

course they should be made to also enjoy good lives and security. 

Especially when the society has become one of the elderly, where there 

are a great number of them, its security and well-being will hinge even 

more on those of the elderly’s lives. It is, therefore, necessary for the 

society as a whole to pay attention to, look after, take into account, and 

show respect for, the elderly’s welfare and what not, to a great extent 

and in earnest. 

The elderly or those high in age, i.e. old people or aged ones, are 

already threatened all the time by the peril of old age, with the security 

of their lives ruined, and often aggravated by all sorts of diseases—such as 

recounted earlier about the old urban merchant having an audience with 

the Buddha who told him that, due to old age, with his body plagued by 

ailments, and pestered by minor illnesses, he would not have a chance to 

visit the Buddha regularly, and at whose request for advice the Buddha 

taught him to train his mind thus: “Though the body is ill, the mind must 

not be so.”  
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ความชรา โรคภัย ความอ:อนแอหมดเร่ียวแรงหมดกําลังของร:างกาย 

จนถึงขั้นท่ีจะทําอะไรไม:ไหว ช:วยตัวเองไม:ไดB ท่ีเป$นธรรมชาติมาเองตาม
ธรรมดาน้ี บ่ันทอนทําลายความรูBสึกม่ันคงแห:งชีวิตของผูBสูงอายุอย:างหลีกเล่ียง
ไม:ไดB จึงไดBยินท:านผูBสูงอายุพูดยืนยันออกมาเองว:า เร่ืองสําคัญอันใหญ:ท่ีสุด 

ท่ีครอบงําครองใจคนชรา ก็คือความห:วงตัวเอง กังวล จนถึงกลัวว:า จะกิน 

จะอยู:ไดBอย:างไร ใครจะเล้ียง ใครจะทําอันน้ันอันน้ีใหB ฯลฯ  
พระพุทธเจBา เม่ือทรงสอนใหBตัวผูBเฒ:าชราเองศึกษ�ฝ̀กจิตของตน

อย:างท่ีว:าน้ันแลBว อีกดBานหน่ึง นอกจากเจBาตัวผูBสูงอายุเองจะพึงเป$นอยู:
ดูแลชีวิตฝKายรูปธรรมโดยไม:ประมาท บริหารกายท่ีมักปKวย ดBวยใจท่ีไม:ปKวย
แลBว ขBอท่ีทรงสอนอย:างสําคัญ ก็คือการท่ีเหล:าอนุชนหรือคนอ่ืนในสังคม
พึงเคารพถือเป$นสําคัญท่ีจะใส:ใจดูแลจัดสวัสดิการใหBผูBสูงอายุมีชีวิตท่ีเกษม
ศานต�ม่ันคง  

ท่ีว:าน้ีก็เร่ิมแต:ในครอบครัว มีคําสอนมากมายใหBเล้ียงดูพ:อแม: (เช:น
ใน หลักทิศ ๖, หลักการดูแลบํารุงมารดาบิดาเป$นอุดมมงคล) และใหBคนรุ:น
หลังเคารพนับถือผูBสูงวุฒิสูงวัย (วุฑฒาปจายนะ) ท่ีว:าแลBว ซึ่งก็รวมอยู:ใน
หลักใหญ:แห:งกตัญ@ู – ยอมรับตระหนักรูBคุณค:า และกตเวที – ตอบสนองใหB
ปรากฏดBวยการกระทําข้ึนมา 

รวบรัดรวมความว:า คนรุ:นหลัง หรือสังคมโดยรวม ตBองจัดสรรต้ัง
ระบบการท่ีเป$นประกันใหBม่ันใจว:าผูBสูงอายุจะเป$นอยู:ดีมีชีวิตท่ีม่ันคง  
  



If you know how to be elderly, then it is worth being an elder 35 

 

Old age, sickness, feebleness, enervation, and exhaustion of 

physical strength to the extent of being unable to do anything, incapable 

of helping oneself, which come naturally and as a matter of course, will 

inevitably undermine or destroy the elderly’s feeling of security in life. 

That is why these people themselves have been heard to confirm that 

the issue of the greatest importance that overwhelms and preoccupies 

aged people is their concern about themselves, their worry or even fear 

as to how they will eat, how they will live, who will support them, who 

will do this and that for them, and so on. 

The Buddha taught the elderly themselves to study and train 

their own minds, as said earlier. On the other hand, elders should 

heedfully live and take care of the physical aspects of their lives, each 

administering their sickness-prone body with a mind void of illness. 

Additionally, what was a significant instruction by the Buddha was that 

people of succeeding generations and others in society should give due 

regard to the importance of paying attention to the care of, and 

providing welfare for, the elderly, seeing to it that they enjoy safe, 

peaceful, and secure lives. 

What has just been said starts from within the family. There are 

many teachings for children to support their parents (as in, for example, 

the tenet on the six directions, the principle of caring for and catering to 

parents as one of the highest blessings) and for people of succeeding 

generations to revere and respect elders (vuḍḍhāpacāyana) as said 

earlier, which are all included in the major principles of kataññū—

acknowledging and appreciating the value [of the done favor], and of 

katavedī—reciprocating manifestly [the done favor] by actions. 

To put it in a nutshell, people of subsequent generations or society 

as a whole must allocate [resources] to setting up a system by which to 

ensure the elderly’s well-being and secure lives. 
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เม่ือบรรดาผูBสูงอายุเป$นอยู:ดีมีชีวิตท่ีม่ันคง ก็จะเอื้อคุณค:าท่ีตนมี
ออกมาอวยประโยชน�แก:สังคมไดBเต็มท่ี ขณะท่ีมวลอนุชนเอง ซึ่งแน:แทBว:า
จะตBองเป$นผูBสูงอายุต:อไป ก็ไดBพรขBออายุใหBมีชีวิตท่ีม่ันใจว:าจะมีความ
ม่ันคงอย:างยืนยงไปจนตลอดไดB โดยท่ีผลรวมสุดทBายก็คือทําใหBท้ังสังคม
เกษมศานต�ม่ันคงย่ังยืนไดBอย:างม่ันใจ 

 

ทุกรุ�น ทุกวัย แต�ละชีวิตต�างศึกษา 

และ ทุกคนมาร�วมกันพัฒนาสร�างสรรค�สังคม 

ดังว:าแลBว สังคมมีคนต:างรุ:น ต:างวัย มาอยู:ร:วมกัน ท้ังคนสูงอายุ และ
คนวัยอื่นๆ ทุกคนทุกรุ:นท่ีมารวมกันเป$นสังคมน้ีจะตBองร:วมดBวยช:วยกัน
สรBางสรรค�อภิบาลสังคม 

ทุกคนจึงตBองพัฒนาตัวเองใหBมีธรรมประจําใจของพระพรหม คือ 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 

ท้ังน้ีถือว:า ผูBสูงอายุเป$นผูBนําทําตัวอย:างในการมีหรือต้ังอยู:ในพรหม
วิหาร ๔ น้ัน โดยแสดงออกในทางปฏิบัติดBวยการใชBสังคหวัตถุ ๔ ดังท่ีว:า
ขBางตBน 

ทุกคนร:วมดBวยในการสรBางสรรค�อภิบาลสังคม แต:ในทุกคนน้ัน ไม:มี
ใครเท:ากันเลย ไม:ว:าโดยเร่ียวแรงกําลังกาย กําลังทรัพย� กําลังใจ กําลัง
ปVญญา กําลังความสามารถ เร่ิมดBวยความแตกต:างดBานวัตถุเคร่ืองอาศัย
เป$นอยู: 
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When all elders live comfortably and securely, they can in turn 

exude their extant value, making it beneficial for society to the fullest 

extent, whereas people of later generations themselves, who are defi-

nitely to become elders in the future, are blessed with the boon of 

longevity, so that they will be capable of living confidently in long-

standing security throughout. The final sum total of this would in effect 

be to assuredly make the entire society peaceful, secure, and sustainable. 

 

In every generation and every age group, each individual is to study 

and all are to come together to develop and construct society 

As said earlier, society comprises people of different generations 

and different age groups that have come to live together—both the 

elderly and people of other age groups. All individuals of all generations 

who have come to be associated into this society will have to participate 

in helping construct and protect their society. 

All people must, therefore, develop themselves into possessing 

the Dhamma tenets inherent in Brahma’s mind, namely: mettā, karuṇā, 

muditā, and upekkhā. 

In this connection, the elderly should be regarded as leaders in 

serving as examples for having, or being established in, these four 

sublime abidings by expressing them in practical terms through the 

exercise of the four objects of social integration as said earlier. 

Whereas all are to participate in constructing and protecting 

society, no one individual is, however, equal to another at all, no matter 

whether it be in terms of physical strength, financial strength, strength 

of mind, strength of wisdom, or strength of ability, starting with 

differences in material things for subsistence purposes. 
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ดังน้ัน สังคหวัตถุจึงเร่ิมท่ี “ทาน” ใหBปVนจัดสรร เอ้ืออํานวย อย:าง
นBอยใหBทุกคนมีกินมีใชBเป$นอยู:ไดBพอเพียงท่ัวกัน 

หันมาดูท่ีผูBสูงอายุ คนกลุ:มน้ีท่ีกลายเป$นจํานวนใหญ: ท่ีจริงเป$นส:วน
ร:วมท่ีเกื้อหนุนสังคมไดBมาก แต:ถBาไม:จัดระบบความสัมพันธ�และการเป$น
ส:วนร:วมใหBดี เม่ือมีจํานวนมาก ก็จะเป$นจุดอ:อนแอใหญ:ของสังคม เพราะมี
ร:างกายเส่ือมถอย กําลังนBอย ไม:พอแก:งาน แต:เม่ือจัดระบบสัมพันธ�ใหB
เหมาะ ก็จะเป$นส:วนร:วมในการสรBางสรรค�อภิบาลสังคมไดBเป$นอย:างดี 

น่ีคือ เม่ือผูBสูงอายุไม:สามารถใหBส:วนร:วมดBานแรงกายไดBเพียงพอ ก็
ใหBสังคมตระหนักรูB โดยคนรุ:นรองลงมาและรุ:นเยาว�เขBามาผ:อนแทนดBานน้ี 

พรBอมกันน้ัน บรรดาผูBสูงอายุน้ัน พูดอย:างกวBางๆ ดังท่ีกล:าวขBางตBน
ว:า เป$นคลังขBอมูลเป$นแหล:งประสบการณ� เป$นขุมทรัพย�ทางปVญญา ตลอดจน
เป$นท่ีสืบปรีชาญาณ และเป$นทรัพยากรท่ีมีคุณค:าสูงแหล:งใหญ:  

เม่ือรับรูBหรือสืบความเขBาใจกันไวBอย:างน้ี คนรุ:นรองท่ีเป$นแกนกําลัง
หรือเป$นแรงงานหลักของสังคม พึงมองเห็นคุณค:าของผูBสูงอายุ และรูBจักใชB
รูBจักถือเอาประโยชน�จากขุมกําลังหรือแหล:งทรัพยากรน้ีใหBคุBมค:า โดยใฝKใจ
ท่ีจะฝ̀กศึกษาเรียนรูB อย:างนBอยใหBการต:อทอดสืบสานวัฒนธรรมและอารย-

ธรรมดําเนินไปไดB 
ดBวยการปฏิบัติเช:นน้ี การเป$นส:วนร:วมและใหBส:วนร:วมแก:กันในสังคม 

ก็จะเป$นจริงข้ึนมา 
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Therefore, saṅgahavatthu begins with dāna, i.e. sharing, allocat-

ing, providing [resources] so that at least everyone without exception 

will lead a life of sufficiency, having enough to eat and spend. 

Now we turn and take a look at the elderly. This group of people, 

which has grown into a great number, in fact constitutes partners that 

can lend a great deal of support to society. However, if we fail to 

properly organize their relations and partnership, when there are a large 

number of them, they will become a great vulnerability of society due to 

their deteriorating physical conditions and little strength, which is not 

adequate for work. By contrast, given proper organization of the relations, 

they will be good partners in constructing and protecting society. 

That is, when elders cannot adequately contribute in terms of 

physical strength, society should be made aware of this so that people 

of subsequent and young generations can come to relieve the elderly 

from their burdens in this particular respect. 

At the same time, elders, broadly speaking as said earlier, are 

data storehouses, sources of experiences, and treasuries of wisdom, as 

well as inheritors of penetrative knowledge, and major sources of highly 

valuable resources. 

When this is recognized or this understanding is thus passed on, 

the subsequent generations that make up the core of manpower or 

main workforce of society should realize the value of the elderly and 

know how to apply or utilize this power trove or source of resources for 

its worth. This is to be achieved by being intent on training, studying, 

and learning at least to the extent that the succession or inheritance of 

culture and civilization can carry on. 

It is through this practice that being partners and mutually 

contributing partnership in society will materialize. 
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ว:าตามหลักสังคหวัตถุ ผูBสูงอายุมีบทบาทใหญ:ในขBอ “ปBยวาจา” 

บอกเล:าเร่ืองราว ถ:ายทอดประสบการณ� แนะนําส่ังสอน เป$นท่ีปรึกษา 

ตลอดจนเผล็ดปรีชาญาณใหBแก:อารยธรรม 

ในขณะเดียวกัน คนรุ:นกลางรองลงมาท่ีเป$นกําลังแรงงานของสังคม 

เป$นเจBาบทบาทในขBอ “อัตถจริยา” จัดการดําเนินงานแผ:ขยายใหBสังคม
เขBาถึงประโยชน�ท่ัวท้ังหมด 

ในท่ีสุด ทุกคนมีความเสมอสมานกันตามหลักในขBอ “สมานัตตตา” 

(‘สมาน’ ในภาษาบาลี แปลว:า เสมอกัน เท:ากัน โดยมีนัยแง:เขBากันร:วมกัน
ดBวย) 

ท่ีว:าเสมอกันหรือเสมอภาค คือมีความเท:ากันเสมอกันต:อหนBาธรรม 

ท้ังธรรมท่ีเป$นกฎหมายกฎเกณฑ�กติกาของสังคมมนุษย� (นิติธรรม) และธรรม
ท่ีเป$นกฎธรรมดาแห:งความเป$นไปตามเหตุปVจจัยของธรรมชาติ (ธรรมนิยาม)  

พรBอมกันน้ัน ก็เป$นความเสมอกันเท:ากันแบบเขBากันร:วมกัน ซ่ึงในแง:
หน่ึงคลBายกับหลักการมีส:วนร:วม 

แต:น:าสังเกตว:า ในสังคมของเราท่ีเป$นมา คนส:วนมากหรือมากมาย
ใชBหลักการมีส:วนร:วมน้ัน ในความหมายท่ีมุ:งเอาความมีส:วนร:วมในการไดB 
ทําใหBความเสมอภาคและการมีส:วนร:วม มักเป$นเหตุใหBเกิดความแก:งแย:ง
และแตกแยก โดยท่ีว:าคนเหล:าน้ัน ท้ังรอการท่ีจะไดBและเพ:งจBองการท่ีจะ
ไดBเท:ากันกับเขาอยู:กันแค:น้ัน ไม:กBาวไปใหBถึงการร:วมกันสรBางสรรค� 

ดังน้ัน จึงควรเนBนไวBว:า ถBาถือตามหลักสมานัตตตาน้ี ตBองมองการมี
ส:วนร:วมในแง:ของการมีส:วนร:วมในการใหBดBวย 
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According to the principle of saṅgahavatthu, the elderly assume a 

major role in piyavācā, recounting things, transferring their experiences, 

advising and instructing, counseling, as well as producing penetrative 

knowledge for civilization. 

At the same time, people of the middle generation immediately 

after them, who make up society’s workforce, assume the leading role 

of atthacariyā, managing affairs expansively so that all across the board 

in society have access to their benefits. 

Eventually, all are equal and harmonized by the principle of 

samānattatā (samāna in Pali means “even; equal” with a connotation of 

“harmonious and participatory”). 

By evenness or equality is meant being equal or even in the face 

of the Dhamma, both the Dhamma in terms of laws, rules, and 

regulations of human society (nītidhamma) and the Dhamma in terms of 

the natural law of being subject to natural causes and conditions 

(dhammaniyāma). 

At the same time, it is evenness or equality in terms of being 

harmonious and taking part, which in a way is similar to the principle of 

participation or involvement. 

It is, however, remarkable that in our society as it has been, most 

or many people exploit the principle of involvement in the sense of 

aiming for participation in taking. As a result, equality and participation 

often lead to contention and divisiveness. Those involved would be 

confined to both waiting to acquire something and fixing their eyes 

attentively on getting an equal share as others, without progressing to 

the stage of contributing constructively together. 

Therefore, it should be emphasized that if the principle of 

samānattatā is to be followed, participation should also be viewed from 

the vantage point of taking part in giving. 
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แทนท่ีจะพูดว:า การ “มีส:วนร:วม” อาจเปล่ียนพูดใหม:ว:า การ “ให�

ส�วนร�วม” 

ท่ีว:าน้ี พูดอย:างรวบรัด ความเสมอภาคตามหลักสมานัตตตาน้ี ตBองมี
ท้ัง เสมอภาคกัน เท:ากัน และเขBาร:วมกัน (สมานอัตตา) ทําการทํางานอย:าง
สมเสมอเขBากัน (สมานกิจจ�) และร:วมสุขร:วมทุกข�กัน (สมานสุขทุกข�) 

เป$นอันว:าไดBพูดมาพอสมควรแลBว ในเร่ืองของการท่ีทุกคนจะตBอง
ร:วมดBวยช:วยกันสรBางสรรค�อภิบาลสังคม 

 

สงกรานต� เป�นมงคลวาร ท่ีผู�สูงอายุปฏิบัติการสมานสังคม 

ดังไดBพูดแต:ตBนว:า โดยทั่วไป สังคมท้ังหลายมีวัฒนธรรมนับถือ
ผูBสูงอายุ โดยเฉพาะเมืองไทยน้ีเป$นสังคมหน่ึง ท่ีมีวัฒนธรรมในการเคารพ
นับถือผูBสูงอายุเด:นชัด โดยไดBปฏิบัติเป$นประเพณีสืบทอดกันมาอย:างหนัก
แน:นจริงจัง ดังมีการแสดงออกเป$นกิจกรรมหลักในประเพณีวันสงกรานต� 
ซ่ึงเป$นวันสําคัญของทุกปX เป$นวันเร่ิมตBนปXของสังคมน้ีสืบมานาน ดังท่ีบัดน้ี
เรียกกันว:าปXใหม:ไทย มีความสําคัญมากถึงกับในปVจจุบัน ไดBยอมรับใหBถือ
เป$นทางการว:าวันท่ี ๑๓ เมษายน ซ่ึงเป$นวันมหาสงกรานต� อันเป$นวันหลัก
วันแกนของเทศกาลสงกรานต� เป$น “วันผูBสูงอายุแห:งชาติ”*

เม่ือถึงวันสําคัญ คนไทยถือกันมาว:าตBองทําบุญ ย่ิงในวันสงกรานต� ก็
เป$นการทําบุญใหญ: เรียกว:า “ทําบุญรวมญาติ” คนท้ังหมู:บBาน ท้ังถิ่น ท้ัง

                                                            
* มติ ค.ร.ม. ๑๔ ธ.ค. ๒๕๒๕ (ต:อมา มติ ค.ร.ม. ๓๑ ต.ค. ๒๕๓๒ ใหBวันท่ี ๑๔ เมษายน ของทุกปX 

เป$นวันครอบครัว) – ขออนุโมทนาพระพงศธรณ� เกตุoาโณ ท่ีช:วยสืบคBนหลักฐานท่ีแสดงน้ี 
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Instead of saying “taking part in (doing) something,” we might as 

well rephrase it as “contributing partnership in (doing) something.” 

This is thus briefly dealt with here. Equality in accord with the 

principle of samānattatā has to comprise equality and participation 

(samana-attā), doing work in equal and harmonious terms (samāna-

kicca), and standing together in weal and woe (samāna-sukha-dukkha). 

So, enough has been said about all people having to participate 

and help one another in constructing and protecting their society. 

 

Songkran is an auspicious occasion 

when elders take action to harmonize society 

As said from the outset, in general, all societies have a culture of 

respecting the elderly. In particular, Thailand is a society that has a 

distinct culture of showing reverence and respect to elderly people. This 

has been traditionally observed in a steadfast and earnest manner, as 

has been given expression in major activities in the tradition of Songkran 

Day, a red-letter day of every year, long held by generation after 

geneeration as this society’s beginning day of the year, now known as 

the Traditional Thai New Year’s Day. It is accorded so much importance 

that nowadays the thirteenth of April, which is Great Songkran Day, the 

principal core of the Songkran Festival, has been officially recognized as 

the “National Elderly Day”
*

When an important day arrives, it has been a tradition for Thai 

people to make merit. Especially on Songkran Day, it is a great merit-

making occasion, called “merit-making with the gathering of relatives.” 

People of an entire village, locality, or community get together to make 

                                                            
*
 It was a Cabinet resolution passed on December 14, 1982. (Subsequently, there was 

another Cabinet resolution passed on December 31, 1989, designating the fourteenth of 

April of each year as “Family’s Day”). My thanks go to Ven. Phra Pongsatorn Ketuñāṇo 

for his help in searching for the facts shown here). 
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ชุมชน มาชุมนุมทําบุญร:วมกันท่ีวัด เพ่ืออุทิศกุศลกรวดนํ้าใหBแก:ประดา
ญาติ มีบรรพบุรุษ คือผูBใหญ:ผูBสูงวัยรุ:นก:อนท่ีส้ินชีพจากไปแลBว เป$นหลัก 

เป$นจุดรวมใหBชุมชนท้ังหมดมาสามัคคีทําบุญร:วมกัน เช่ือมคนท่ียังอยู:และ
ผูBท่ีส้ินแลBวใหBถึงกัน 

เม่ือไปวัดทําบุญดBวยนํ้าใจระลึกถึงใหBความสุขแก:ผูBใหญ:ผูBญาติท้ังหลาย
ในอดีตแลBว เพ่ือความสะดวกก็อาจจัดพิธีสรงนํ้าพระ ซึ่งเป$นผูBใหญ:โดย
คุณธรรม (คุณวุฒิ) ใหBเสร็จก:อนกลับบBาน 

ต:อจากทําบุญใหBแก:พ:อแม:ปูKย:าตายายผูBใหญ:รุ:นเก:าตอนตBนวันเสร็จ
แลBว ทีน้ีก็ถึงเวลาไปเคารพกราบไหวBผูBใหญ:รุ:นปVจจุบันท่ียังมีชีวิตอยู: ซ่ึงเป$น
ผูBสูงอายุ เป$นผูBใหญ:โดยวัย (วัยวุฒิ) หรือท้ังโดยวัยและโดยคุณธรรม ซึ่ง
อาจจะสะดวกจะพรBอมในตอนบ:าย ดBวยวิธีปฏิบัติเป$นกิจกรรมท่ีเรียกว:ารด
นํ้าขอพร หรือทางภาคเหนือเรียกว:ารดนํ้าดําหัว (นําส่ิงของไปใหBดBวย อาจ
นําเส้ือผBาใหม:ไปใหBเพ่ือเปล่ียนเม่ือรดนํ้าใหBเปXยกไปแลBว) 

ต:อจากรดนํ้าผูBใหญ: ก็รดนํ้า อาบนํ้า สาดนํ้ากันเองไปท่ัวท้ังหมด ใหB
ชุ:มฉํ่าสดช่ืนเป$นสุขกันท่ัวทุกคน 

“นํ้า” ท่ีเป$นเน้ือตัวของกิจกรรมในวันสงกรานต�น้ัน ในขั้นมองเห็น
รูBสึก มีความหมายเป$นส่ิงซ่ึงใหBความชุ:มช้ืนสดช่ืนฉํ่าเย็น สุขสบาย หายรBอน 

และในขั้นลึก เป$นส:วนประกอบสําคัญยิ่งอันจําเป$นของชีวิต เป$นเคร่ือง
บํารุงหล:อเล้ียงชีวิต ทําใหBดํารงอยู:และดําเนินไปไดBอํานวยใหBเกิดมีความ
เจริญเติบโตงอกงาม  
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merit at a Buddhist monastery with the purpose of transferring the 

merit made to all relatives, primarily to ancestors or deceased senior 

folks of past generations, through the rite of water-pouring symbolizing 

such a transfer. This is a point of unification whereby members of the 

entire community come and act in harmony with merit-making, thereby 

connecting the living with the dead. 

When going to the monastery and making merit through a spirit 

of goodwill and remembrance to gift happiness to seniors and relatives 

in the past, people might, for convenience sake, end up performing a 

rite of pouring water on the monks, who are considered seniors by their 

virtue (i.e. seniority by virtue), before returning home. 

After the merit-making for the sake of deceased parents, grand-

parents, and senior relatives of past generations during the earlier part 

of the day, it is time to pay homage and salutation to living seniors in 

the present, those elders who are seniors by age (i.e. seniority by age) 

or both by age and by virtue, who might find it [more] convenient and 

prepared in the afternoon. This is to be performed through an activity 

called “pouring water and requesting blessings,” or referred to in 

Northern Thailand as “rod nam dam hua” (also bringing to them some 

articles as gifts, possibly new clothes for the seniors to change into after 

getting soaked due to the water-pouring). 

After pouring water on seniors come pouring water on, giving a 

bath to, and throwing water on one another across the board, making 

everybody dampened, refreshed, and happy without exception. 

“Water [nam in Thai],” which is the substance of activity on 

Songkran Day, on a visible and sensible plane, is significant in that it 

provides dampness, refreshment, cool, comfort, and riddance of heat. 

On a profound plane, water is a vital element of life, a nourisher of life 

that sustains it and enables it to carry on while bringing about growth 

and healthy development.  



๔๑ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

ยิ่งเม่ือเทศกาลสงกรานต�น้ี เป$นช:วงเวลาของฤดูท่ีมีอากาศรBอนจัด 

ความหมายของนํ้าดังว:าน้ัน ก็ย่ิงสําคัญ ย่ิงเด:นชัดในทางความรูBสึกท่ีชอบใจ
ช่ืนใจ การรดนํ้า อาบนํ้า สาดนํ้าใหB จึงส่ือความหมายว:าเป$นการใหBความสุข
ความสดช่ืนเกิดกําลังมีชีวิตชีวา 

แต:ความหมายดีงามท่ีว:าน้ันจะเป$นจริงไดB ก็ตBองต้ังตBนจากในใจของ
คนท่ีรดอาบสาดนํ้าใหBน้ัน คือเขามีเจตนาดีงาม ทําอย:างน้ัน รดอาบสาดนํ้า
ใหBดBวยเจตนาซึ่งมาจากนํ้าใจที่ปรารถนาดี อยากใหBคนที่ไดBรับนํ้าหรือถูก
นํ้าน้ัน ไดBมีชีวิตชีวาเป$นสุขสดช่ืน 

ถBาคนท่ีรดอาบสาดนํ้าใหBน้ันไม:มีนํ้าใจมุ:งหมายดีอย:างท่ีว:า เขาอาจรด
อาบสาดนํ้าใหBดBวยเจตนาแกลBง คุกคาม ทํารBาย เยBยหยัน หรือเอาแต:สนุก
ของตัว แลBวแทนท่ีผูBไดBรับนํ้าน้ันจะเป$นสุขสดช่ืน ก็จะกลายเป$นบาดเจ็บ 

เดือดรBอน เจอภัย ไดBทุกข� 
ดังน้ัน สงกรานต�จึงไม:จบแค:นํ้าท่ีเป$นวัตถุภายนอก แต:สงกรานต�จะ

ตรงและเต็มความหมายไดB ต:อเม่ือนํ้าขBางนอก ท่ีรดอาบสาดใหBกันน้ัน ส่ือ
ความ เป$นคู: และออกมาจากนํ้าขBางใน คือนํ้าใจปรารถนาดี ท่ีอยากใหBผูBอ่ืน
มีกําลังเป$นสุขสดช่ืน และนํ้าใจปรารถนาดีอันน้ี ก็คือท่ีเรียกส้ันๆ ว:า “เมตตา” 

หรือ “ไมตรี” น่ีเอง 

เม่ือรดอาบสาดนํ้าใหBกัน ในมือมีนํ้าขันนํ้าถังนํ้าท:อพรBอมจะใชB ในใจ
ก็ตBองมีนํ้าใจแห:งไมตรีหรือเมตตาเป$นฐานส:งเจตนาท่ีดีอยู:พรBอมกันดBวย จึง
จะเป$นสงกรานต�ท่ีมาในวัฒนธรรมไทย 

  



If you know how to be elderly, then it is worth being an elder 41 

 

Especially since the Songkran Festival falls within the period of a 

very hot season, the said significance of water becomes even greater, 

more conspicuous in a sentiment of delight and refreshment. Pouring 

water on, giving a bath to, and throwing water on others thus convey 

the meaning of gifting happiness and refreshment, thereby bringing 

about strength and liveliness. 

However, the said positive meaning will only be translated into a 

reality when it is initiated in the mind of those applying water on others, 

i.e. with a good intention in so doing—out of a spirit of goodwill, wishing 

for the liveliness, happiness, and refreshment of the ones on the 

receiving end. 

If those applying water on others are without the said bene-

volence, they might do so with an intention to pull a prank on, threaten, 

harm, or mock the other party, or simply to amuse themselves. Instead 

of getting happy and refreshed, the ones on the receiving end will get 

hurt, troubled, exposed to danger, and miserable. 

Therefore, Songkran does not merely end with water, which is an 

external object, but it will gain its forthright and full significance only 

when the water outside applied on each other conveys a meaning, 

pairing with and deriving from the water inside, i.e. nam jai  [in Thai, 

literally “mental water”], or a spirit of goodwill wishing for others’ 

strength, happiness, and refreshment. It is this spirit of goodwill that is 

succinctly called “loving-kindness” or “friendliness.” 

When pouring water on, giving a bath to, or throwing water on 

one another, just as a person has in his hands bowl water, bucket water, 

or piped water at his disposal, so too his mind must simultaneously have 

a spirit of goodwill or loving-kindness as basis for conveying his good 

intention. Only in this way would it constitute the kind of Songkran that 

has been ingrained in Thai culture. 



๔๒ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

การรดนํ้าอาบนํ้าใหBน้ัน เร่ิมดBวยไปรดนํ้าผูBใหญ:ผูBสูงอายุก:อน เหมือน
บอกว:าโดยวัฒนธรรมประเพณี สังคมนี้มีผูBใหญ: ผูBสูงอายุเป$นหลักเป$น
ประธาน คนท่ีไปมิใช:รดนํ้าท:านเท:าน้ัน แต:ขอพรจากท:านดBวย แสดงความ
มีใจเคารพยอมรับคุณค:าและนBอมรับนํ้าคํานํ้าวจี คือใจพรBอมท่ีจะฟVงและ
รอท่ีจะรับจะถือเอา 

สงกรานต�จึงเร่ิมตBนเหมือนเปbดปXใหม:ดBวยกิจกรรมเร่ิมแรก คือการท่ี
อนุชนคนรุ:นท่ีตามมาหรือรุ:นหลังแสดงความเคารพรักนับถือและขอรับพร
คือวรสารจากผูBสูงอายุซ่ึงเป$นผูBหลักผูBใหญ: ผูBทรงวัยวุฒิและคุณวุฒิ หมายความ
ว:า สงกรานต�เร่ิมปXใหม:ดBวยกิจกรรมท่ีเป$นสัญลักษณ�แห:งการท่ีสังคมแสดง
ความพรBอมใจรับคําส่ือสารอันดีงามประเสริฐจากบรรดาท:านผูBสูงอายุ 

เม่ือคนรุ:นนBองรุ:นหลังเหล:าอนุชนมาเคารพนบไหวB นํานํ้าขันนํ้าท:า

นํ้าวารีมาอาบมารดใหB แสดงนํ้าใจปรารถนาดีมีไมตรีนอบนบนับถือ และ

รอขอรับนํ้าคํานํ้าวจีท่ีจะอวยชัยใหBพรอย:างน้ีแลBว ก็เป$นวาระท่ีผูBสูงอายุซ่ึง
เป$นผูBหลักผูBใหญ:น้ัน จะเร่ิมสงกรานต�เปbดศักราชใหม: ดBวยการใหBนํ้าคํา อวย
นํ้าวจีแห:งเมตตา ถ:ายทอดออกมาเป$นคําบอกเล:าเร่ืองราวประสบการณ� ช้ี
แนะนําทาง และคําอวยพรส:งทBาย น่ีคือสงกรานต�มายํ้าทวนใหBคนต:างรุ:น
ต:างวัยไดBส่ือสารสมานร:วมกันสืบประสานสังคมไวBใหBดี 
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Pouring water on or giving a bath to others will start with going to 

pour water on elders as if to say that by culture and tradition, in this 

society there are seniors and elders serving as mainstays and chiefs. 

Those visitors do not only pour water on them, but also ask them for 

their blessings, thereby expressing reverence to them, acknowledging 

their value, and humbly receiving their nam kham [in Thai, literally 

“verbal water”] or nam wajee [in Thai, literally “speech water”], namely 

words or oral messages, i.e. with a mind ready to listen to them and 

waiting to receive and hold on to them. 

Songkran, therefore, starts like opening a new year with an initial 

activity whereby people of succeeding or later generations express 

homage, love, and respect, and ask for blessings or goodwill messages 

from the elderly who are senior members of society, those high in age 

and virtue. This means that Songkran starts a new year with an activity 

symbolizing society acting in unison in receiving a noble, good message 

conveyed by those elders. 

When people of junior or later generations or posterity come to 

pay homage, bringing bowl water, pier water, or water available from 

some other source [i.e. nam “physical water”] to give a bath to or 

pouring water on elders, expressing a spirit of goodwill, kindliness, and 

deference [i.e. nam jai “mental water”], and waiting to receive words of 

blessing [i.e. nam kham “verbal water” or nam wajee “speech water”] in 

this way, it is now the seniors’ turn to start Songkran, commencing a 

new year by giving words of loving-kindness transmitted into accounts 

of experiences, guidance, and blessings in the end. This is effectively 

Songkran coming to provide an emphatic or repeated reminder for 

people of different generations and different age groups to com-

municate, harmonize, and join forces in maintaining and keeping society 

together and in good shape.  



๔๓ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

บทบาทและส:วนร:วมท่ีผูBสูงอายุ ผูBหลักผูBใหญ: ผูBสูงธรรมสูงปVญญา ท้ัง
สูงวัยและสูงคุณความดี จะแสดงออกมา และมอบใหBแก:สังคม เร่ิมต้ังแต:วัน
มหาสงกรานต�น้ี ก็เป$นไปตามสูตรพระพรหม และสูตรพระราชา ท่ีว:าแลBว
ขBางตBน 

ตาม สูตรพระพรหม ในยามสงกรานต�ท่ีคนท้ังหลายอยู:ในสถานการณ�
ท่ีสบายดีเป$นปกติ ผูBใหญ:ในฐานะแห:งพรหม จึงทรงไวBซ่ึง “เมตตา” คือใน
ใจมีความรักความปรารถนาดีต:อทุกผูBทุกคน อยากใหBเขาเป$นอยู:ดีมีความสุข
ท่ัวกัน 

จากน้ัน ตาม สูตรพระราชา ดBวยนํ้าใจท่ีมีเมตตาน้ัน ก็แสดงออกมา
โดยกล:าวถBอยคําเป$นนํ้าวจีท่ีเป$น “ปbยวาจา” คือ คําท่ีพูดดBวยใจรักปรารถนาดี 

ชวนใจผูBฟVงใหBอยากถืออยากทํา อยากเขBามาพบปะส่ือสาร มาพูดจาดBวย
ช:วยกันชวนกันแกBปVญหาและทําการสรBางสรรค�ทั้งหลาย ลงทBายดBวยคํา
แสดงจุดหมายของเมตตา คือคําอวยพรใหBทุกคนเจริญพรั่งพรBอมดBวย
จตุรพิธพร และใหBสังคมหมู:ชนเจริญงอกงามสุขสันต�ม่ันคงย่ังยืนตลอดจิรกาล  

สงกรานต�ท่ีฉลอง–รับ–เร่ิมศักราชใหม:ไดBเต็มความหมายอย:างน้ี จะ
ไม:มีความหมายเป$นเพียงการกBาวไปของกาลเวลา ตามการกBาวยBาย (สงฺกฺรานฺติ; 
สงฺกนฺติ = สํ + กนฺติ) ของดวงสุริยา จากราศีมีน ไปเขBาราศีเมษเท:าน้ัน แต:
จะไดBความหมายดีงามสําหรับชีวิตและสังคม ตามคําแปลท่ียักเยื้องไปไดB
ตามรูปศัพท�ของสงกรานต�น้ันว:า จะไดBมีชีวิตท่ีกBาวไปดี ในสังคมท่ีกBาวไป
ดBวยกัน ใหBเป$นการกBาวไปดBวยกันท้ังสังคม ของทุกชีวิตท่ีกBาวไปดBวยดี 
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The role and partnership that elders or senior members of society, 

who are advanced in their Dhamma and wisdom, and both high in their 

age and virtue, will exhibit and contribute to society, starting from Great 

Songkran Day, are in accord with the Brahma and the king formulas as 

described earlier. 

According to the Brahma formula, during the Songkran Festival, 

when people are in a well and normal situation, seniors in their status as 

Brahma are endowed with loving-kindness, i.e. having in their mind love 

and goodwill for all, wishing them well-being and happiness without 

exception. 

Then, according to the King formula, with a spirit of loving-

kindness, endearing speech is uttered, i.e. words spoken with a mind full 

of love and goodwill, persuading listeners to be eager to comply and act, 

and to be eager to come together and get in touch and converse, 

helping to convince one another to solve problems and engage in all 

sorts of constructive activities. This will end up with words expressing 

the aim of loving-kindness, namely words of blessing for all to prosper, 

fully endowed with the four boons of life, and for society and the people 

to thrive in happiness, peace, security, and sustainability for a long time 

to come. 

The Songkran that celebrates, welcomes, and commences a new 

year to its fullest import like this will not only mean the elapse of time in 

accord with the passage ([Sanskrit] saṅkrānti, “going from one place to 

another”; [Pali] saṅkanti = saṁ + kanti) of the sun from Pisces into Aries, but 

also gain a positive connotation for life and society, by virtue of a literal 

meaning that can be expediently interpreted of the term “songkran” [saṁ 

“together” + kanti “moving”] thus: to have a life going well in a society that 

moves forward together, so that it is the progressing together of the entire 

society of every life that moves smoothly along. 



๔๔ ถ้าสงูอายเุป็น ก็นา่เป็นผู้สงูอาย ุ

 

ลงทBาย การท่ีสังคมไทยไดBช่ือว:าเป$น “สังคมผูBสูงอายุ” น้ี ถือไดBว:า
เป$นการบอกกล:าวนัดหมายใหBเหล:าอนุชน คือบรรดาคนรุ:นหลังท่ีตามมา
ต:อจากผูBสูงอายุเหล:าน้ัน ไดBร:วมใจช:วยคํ้าชูผูBสูงอายุไวB ใหBดํารงอยู:ในฐานะ
เป$นบุคคลมีคุณค:า น:านับถือ อย:างท่ีเรียกว:า เป$นผูBหลักผูBใหญ: ผูBเป$นอยู:ดี 

งดงาม มีความสุข ท่ีมวลอนุชนรูBสึกอบอุ:น ร:มเย็น พากันมารวมกําลังร:วม
ในการสรBางสรรค�อภิบาลสังคมน้ีใหBเจริญงอกงามอยู:ในความสุขสันต�ม่ันคง
อย:างย่ังยืน ตลอดกาลยาวนานสืบไป 
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In the last analysis, the fact that Thai society is dubbed as “a 

society of the elderly” can be regarded as a notification to engage the 

multitude of later-born ones, i.e. those of the succeeding generations 

that are subsequent to the elderly’s, to come together in one mind and 

lend support to the elderly population, maintaining their status as 

valuable and respectable people such as referred to as senior members 

of society, who have their lives lived well, elegantly, and blissfully, and 

under whom people of the younger generations can feel warmth and 

peacefulness, and come to join forces in constructing and protecting 

this society, thus enabling it to thrive sustainably in happiness, peace, 

and stability for years to come. 



 

บันทึกของผู�แปล 

 

แมBว:าผูBแปลไดBเพียรพยายามใหBคําแปลภาษาอังกฤษมีความความหมาย
ใกลBกับตBนฉบับในภาษาไทยใหBมากท่ีสุดเท:าท่ีจะทําไดB ท:านผูBอ:านอาจยังพบ
ความลักล่ันดBานคําศัพท�ในบางแห:ง จึงขอช้ีแจงโดยย:อไวB ณ ท่ีน้ี 

คําท่ีดูเหมือนว:าแตกต:างกันในภาษาไทยอาจแปลเป$นคําเดียวกันใน
ภาษาอังกฤษ ตัวอย:างท่ีเห็นไดBชัดก็คือ vājapeyya เป$นศัพท�เดียวท่ีใชBแทน 
วาชเปยะ และ วาชไปยัง ดBวยเหตุว:า ท้ังสองคําน้ีแมBมีท่ีมาต:างกัน แต:แทBจริง
แลBวก็เป$นศัพท�เดิมเดียวกัน คําแรกตรงกับ วาชเปยะ ในสันสกฤตพอดี ส:วนคํา
หลังแผลงมาจาก วาชเปยฺยํ ในบาลี และนิยมใชBกันมาแต:เก:าก:อนในหนังสือ
ธรรมะภาษาไทย คําว:า vājapeyya เป$นรูปท่ีเลือกใชBในท่ีน้ีเน่ืองจากเป$นรูป
พ้ืนฐานของศัพท�คําน้ีในบาลี กล:าวคือ รูปท่ียังมิไดBลงวิภัตต์ิ ท่ีเรียกกันว:า “รูปท่ี
ใชBเม่ืออBางถึง” ซ่ึงตามปกติจะ ใชBเป$นคําต้ังในพจนานุกรม 

ในทางกลับกัน อาจใชBคําหรือวลีภาษาอังกฤษต:างกันแปลศัพท�ไทยคํา
เดียวกัน ตัวอย:างท่ีสําคัญไดBแก:คําว:า อายุ ซ่ึงเขียนเป$น ayu (เม่ือใชBอย:างคํา
ไทย) หรือ āyu (เม่ือใชBอย:างคําบาลี) และแปลเป$น age, longevity, dura-

tion of life หรือ vital power ข้ึนอยู:กับความหมายท่ีมุ:งส่ือในบริบทน้ันๆ ใน
ทํานองเดียวกัน คําว:า อายุ เม่ือใชBร:วมกับคําอ่ืนในวลี ก็จําเป$นตBองแปลยักเย้ือง
ไปตามท่ีเห็นว:าเหมาะสมแก:บริบทเช:นกัน ดังน้ัน สูงอายุ จึงแปลเป$น high in 

āyu, (being) elderly หรือ advanced in age และ ผู�สูงอายุ แปลเป$น elder, 
elderly person, elderly one หรือ the elderly ส:วน ช่ัวอายุ ก็แปลเป$น lifespan 
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Translator’s Note 

 

Although the translator has put in a lot of effort into making the 

English translation as close in meaning to the original text in Thai as 

possible, the reader might still find some lexical discrepancies in certain 

places. A brief explanation is thus offered here. 

Seemingly different words in Thai might be translated into the 

same word in English. An obvious case in point is vājapeyya, which is the 

only word used for วาชเปยะ and วาชไปยัง, on the grounds that both 

words, though derived from different sources, actually belong to the 

same original lexical item. The former is exactly equivalent to the 

Sanskrit vājapeya, while the latter is modified from the Pali vājapeyyaṁ 

and has since the olden days been in popular use in Thai-language 

Dhamma books. The word vājapeyya is the form chosen here as it is the 

basic form of this term in Pali, i.e. its uninflected form—so-called “cita-

tion form,” which is normally to be used as a dictionary headword.  

Conversely, different English words or phrases might be used to 

translate the same Thai word. A significant case in point is the word อายุ, 

which is spelled as ayu (when used like a Thai word) or āyu (when used 

like a Pali word), and which is rendered as age, longevity, duration of life, 

or vital power, depending on the intended meaning in that particular 

context. Likewise, the word อายุ when used together with other words in 

a phrase has to be expediently translated as deemed suitable for the 

context as well. Hence สูงอายุ is translated as high in āyu, (being) elderly, 

or advanced in age, and ผู�สูงอายุ as elder, elderly person, elderly one, or 

the elderly, while ช่ัวอายุ is rendered as lifespan. 
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บันทกึเรื
องลิขสทิธิ�การแปล 

ขอแจ้งไว้เพื�อเป็นหลกัในการปฏิบติัตอ่ไปวา่ เนื�องจากหนงัสือทั �งปวงของอาตมภาพเป็นงานธรรมทาน เพื�อประโยชน์สขุของประชาชน ไม่
มีคา่ลิขสทิธิ+อยูแ่ล้ว เมื�อทา่นผู้ใดเห็นคณุคา่ และมีบญุเจตนานําไปแปลเผยแพร่ ไมว่า่จะแปลจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย หรือจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื�นใด ก็เป็นการช่วยกันเผยแพร่ธรรมบําเพ็ญประโยชน์ให้กว้างออกไป 

ผู้ ที�ทํางานแปลนั �น ย่อมต้องใช้ความรู้ความสามารถในการที�จะแปล โดยสละเรี�ยวแรงสละเวลามิใช่น้อย ถ้าผลงานแปลนั �นทํา
ด้วยความตั �งใจ น่าเชื�อถือหรือเป็นที�วางใจได้ ในเมื�ออาตมภาพไม่ถือคา่ลิขสทิธิ+ในงานต้นเรื�องนั �นอยูแ่ล้ว ลขิสิทธิ+ฉบบัแปลนั �นๆ ก็ย่อมถือได้วา่
เป็นของผู้แปล ในฐานะเป็นเจ้าของผลงานแปลนั �น โดยผู้แปลดแูลรับผิดชอบคําแปลของตน และเป็นผู้ พิจารณาอนญุาตเอง ในการที�จะ
ให้ผู้หนึ�งผู้ ใดนําฉบบัแปลของตนไปดําเนินการอย่างหนึ�งอย่างใด ไม่ว่าจะพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน หรือพิมพ์จําหน่าย ทั �งในประเทศและ
ตา่งประเทศ ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

ทั �งนี � สิ�งที�ผู้แปลจะพงึร่วมมือเป็นการแสดงความเอื �อเฟื�อ ก็คือ ทําการให้ชดั มิให้เกิดความเข้าใจผิดวา่ อาตมภาพได้รับคา่ตอบแทนหรือ
ผลประโยชน์ใด  ๆ และแจ้งให้อาตมภาพในฐานะเจ้าของเรื�องเดิมได้ทราบทกุครั �งที�มีการตีพิมพ์ และถ้าเป็นไปได้ น่าจะมอบหนงัสือที�ตีพิมพ์เสร็จ
แล้วประมาณ ๑๐ เลม่ เพื�อเป็นหลกัฐานและเป็นข้อมลูทางสถิติตอ่ไป 

อนึ�ง ผู้แปลอาจแสดงนํ �าใจเอื �อเฟื�ออีก โดยแสดงเจตนาตามความข้อใดข้อหนึ�ง หรือทกุข้อ ตอ่ไปนี � 
ก) ให้อาตมภาพเจ้าของเรื�องต้นเดิมนั �นก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม พิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ โดยพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
ข) ให้อาตมภาพ อนญุาตให้ผู้ ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็นการพิมพ์แจกเป็นธรรมทาน 
ค) ให้อาตมภาพก็ตาม วดัญาณเวศกวนัก็ตาม อนญุาตให้ผู้ ใดผู้หนึ�งพิมพ์งานแปลนั �นเผยแพร่ได้ เฉพาะในกรณีที�เป็นการพิมพ์แจกเป็น

ธรรมทาน 
พระพรหมคุณาภรณ� (ป. อ. ปยุตฺโต)    

๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 

Memorandum on Translation Copyrights 

This statement is hereby made to serve henceforth as guidelines [for prospective translators]. As all my books are 

meant to be gifts of the Dhamma for the welfare and happiness of the people, and are already without royalties, when anyone 

on seeing their merits wishes, out of good intention, to translate them for publication, whether from English into Thai or from 

Thai into English or any other language, it is deemed as helping with the promulgation of the Dhamma and furtherance of the 

public good. 

Those working on translation projects must, of necessity, apply their knowledge and ability in their undertakings by 

putting in no small amount of effort and time. If their translation outputs are produced with attentiveness and are credible or 

reliable, and since I do not accept any royalties for my source texts, then the respective copyrights of those translations are to 

be acknowledged as belonging to the translators as proprietors of the translated texts. The translators themselves are to be in 

charge of and responsible for their own translations, and it is also at their own discretion as they see fit to grant permission to 

any party concerned to make any use of their translations, whether it be publishing for free distribution as gifts of the 

Dhamma or publishing for sale, in this country and abroad. 

In this connection, what the translators are advised to cooperate to do, as a gesture of courtesy, is to make things clear 

so as to prevent the misunderstanding that I accept remunerations or any other benefits. They are also requested to notify me, 

as the original author, every time such a publication takes place. If possible, approximately ten copies of each published work 

should be given to me as evidence of the publication and for record keeping purposes. 

In addition, the translators might further show their generosity by pledging to do any one or all of the following: 

a) allow me, the original author, or Wat Nyanavesakavan to publish the translations for free distribution as gifts of the 

Dhamma; 

b) allow me to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in the case of publishing 

for free distribution as gifts of the Dhamma; 

c) allow me or Wat Nyanavesakavan to grant permission to any party concerned to publish the translations exclusively in 

the case of publishing for free distribution as gifts of the Dhamma. 

Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)Phra Brahmagunabhorn (P. A. Payutto)    

November 7, 2009 


